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التحقيقمقدمة

شرورمنبادئهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئاتأنفسنا،

له.هادي

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

بعد:أما،ورسوله

عبداللهأبيالعلامةللامام"المحمدية"الفروسمةكتابفهذا

لهوقعمابعدألفه،الجوزيةقيمبنأيوببنبكرأبيبنمحمد

اشتراطعدممنبهيفتيماكانبسببعصرهعلماءبعضمنامتحان

ودرءاإخماداللجمهورالموافقةفاظهر،والنضالالسباقفيالمحلل

للفتنة.

،السباقفيالمحللاشتراطمسألةفيهوأوردالكتابهذافألف

والإفتاءالقولهذاعليهأنكرمنإلىأشارثم،الفريقينأدلةواستوفى

فيالرهنأحكامذكرثمالتقليد،إلىالركونذلكسببوأن،به

إحقاقاهذاوكل.بيانهسيأتيكماوالسبقبالرميتتعلقكثيرةمسائل

أعلم.والله،بذلكالقولعنرجوعهبعدموبيانا-يعتقدهفيما-للحق

وجلاد،والمنافقينالكفاربجدالوتعالىسبحانهاللهأمرولما

خهدالنبى>يأئها:تعالىفقال؛والمحاربينالمشاقينأعدائه

ؤح(ألمصيروبئسبهنصومأولمحهضعلتهمظ!ووألمتفقينبنار

125[،]النحل/(أخسنهىبالتىوجدلهص>:وقال9[،]التحريم/



:فروسيتانالفروسيةصارت

.والبيانالعلمفروسية-

.والطعانالرميوفروسية-

ففتحوا،الفروسيتينفيالخلقأكمل!يوالنبياصحابكانولهذا

.والسنانبالسيفوالبلاد،والبرهانبالحجةالقلوب

المعاشفيللعباد،وأنفعهاالعلومأهممنوالجلادالجدالفعلم

المنزلةوعلووالرفعةالشهيد،دمإلاالعلماءمداديعدلولاوالمعاد،

لهما،رعيةالناسوسائر،الطائفتينلهاتينهيإنماالدارينفي

.لرؤسائهما)1(منقادون

هذينعلىتدورالبابهذافيالعلماءمؤلفاتعامةكانتولهذا

النوعين.

!
الرميفروسية:الثانيالنوعفيألفمماطرفانذكرونحن

:الاختصار)2(سبيلعلىوالطعان

)1(

)2(

.8(4)ص/الفروسيةانظر

تنوعتوعلومفنونمنيتضمئهوماواتساعهالفروسيةموضوعلكبرونظرا

ذلك:فيوطرائقهمانماطهمواختلفت،الفروسيةعنالعلماءمؤلفات

عاصمأبيوابنالمبارككابن:وفضلهالجهادفيألفمن-فمنهم

وغيرهما.

سيأتي.كما،وفضلهالرميفيألفمن-ومنهم

=عبيدةبيوكالكلبينسابها:أواسمائها:الخيلفيالفمن-ومنهم



.هـ(902:)تالمثنىبنمعمرعبيدةلابي"الخيل-"1

أبادبحيدر-العثمانيةالمعارفدائرةبمطبعةهـ()1358الاولى-ط

بالهند.-الدكن

.هـ(281:)تالدنياأبيلابن"والرميالسبق"-2

027(.-268)ص/فيالمؤلفمنهنقلوقد

.هـ(036:)تللطبراني"الرميفضل"-3

.(الكتب)فهرسراجع.كثيراالمؤلفمنهواقتيس،مرتينطبعوقد

هـ(.936:)تالاصبهانيالشيخلابي""السبق-4

.(014-138)ص/فيالمؤلفمنهنقلوقد

الاولى-طهـ(942:)تللقراب"الرمي"فضائل-5

.سلمانلدحسنبنمشهور/-بتحقيقالمنارمكتبةهـ(014)9

هما.وغير

:والحرابوالرماجكالقوس:الحربالاتفيالفمن-ومنهم

كالطرسوسي.

كابن:القتاليةوالمهاراتالفنونمنالفارسيحتاجهفيماالفمن-ومنهم

.الرفاج

والافات.والعلللامراضمنوالخيلالفرسيعتريفيماالفمن-ومنهم

)مخطوط(حزاماخيبنليعقوبلبيطرةوكالخيل:ومداواتهاعلاجهاوكيفية

-هـط757سنةكتبه-الاسممجهوللاخرالبيطرةاوبتركيا،السليمانيةفي

التونجي.محمدد:/تحقيق-العلميةالكتبرد)1424(الاولى



96(.-)ص/67فيالمؤلفمنهنقلوقد

منالحروبفيالنجاةكيفيةفيالالبابارباب"تبصرة6-

لقاءعلىالمعينةوالالاتالعددفيالاعلاماعلامونشرالانواء،

.الاعداء"

هـ(.958:)تالطرسوسيمرضيبنعليبنلمرضي

.صادركارين/تحقيق(م1)899صادردار-الاولى-ط

.الجهاد"الاتفيالاجناد"مستند-7

.هـ(733:)تالحمويالكنانيجماعةبنإبراهيمبنمحمدلبدرالدين

بالجمهوريةم()8391والاعلامالثقافةوزارةمنشوراتمنوهو

.النقشبنديناصراسامة/تحقيق-العراقية

ومداراتها،ومعاناتها،الحروباحكامفيالمكروب"فرج-8

."بأمرهايسوءوما،ولوازمها

."سليماناه)1("بابنالمعروفاحمدبنليوسف

.هـ(083)سنةقبلالفه

.")2(الحربيةوالمناصب"الفروسية-9

)1(

)2(

51(.)ص/انظر.الكتابهذاناسخهو

:المؤلفاتهذهمنالمزيدانظر

مافيها.وبيان،الإسلاميالتأليففيالمعروفةالموضوعات-معجم



هـ(596:)ت"بالاحدب"المعروفالرفاححسنالدينلنجم

ضيفعيد/تحقيقهـ()4014بغداد--للطباعةالحريةدار-ط

.العبادي

الجهاد.-01

5هـ(181:)تالمباركبنعبداللهللامام

.هـ(041)9-العصريةالمكتبة-الاولى-ط

.الجهاد-11

"بابنالمعروفالشيبانيالنبيلالضحاكعمروبنأحمدبكرلأبي

.هـ(287:)ت"عاصمابي

.هـ(041)9-القلمدار-الاولى-ط

الحميد.الراشدسليمانبنمساعد:تحقيق

-269(.259و)572/2(-057)1/الحبشيمحمدبنعبدالله/تأليف
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به.والتعريف"المحمدية"الفروسيةكتابدراسة-

مايلي:ويتضمن

وعنوانه.الكتاباسم-1

المؤلف.إلىنسبتهإثبات-2

ذلك.إلىدعاهالذيوالسبب،تاليفهتاريخ-3

له؟كبيركتابمنمختصرالكتابهذا-هل4

عليه.وثناؤهم،منهالعلماءإفادة-5

.الكتابفيالمؤلفموارد-6

.ومحتواهموضوعه-7

"الفروسيةوكتاب"الكتاب"ناسخاحمدبنيوسفبين-8

."المحمدية

.الكتابمطبوعات-9

التحقيق.فيالمعتمدةالنسخوصف-01

.الكتابتحقيقفيالمنهج-11

التحقيق.فيعليهماالمعتمدالخطيتينالنسختينمن-نماذج12

01



وعنوانه:الكتاباسم-1

."المحمدية"الفروسيةاسمهأنالكتابذكرواالذينيختلفلم

الخطية:النسخعلىمثبتاجاءماسواء-

العراقية.والنسخة،حائلونسخة،كالظاهرية-

للمؤلف:ترجمواالذينوسواء-

.(691)2/"بالوفيات"الوافيفيكالصفدي-

.63()3/"الصافي"المنهلفيبرديتغريوابن-

.(581)2/"العارفين"هديةفيوالبغدادي-

منه:قتبسواوالكتابعننقلواالذينوسواء-

.هـ(481:)تالنحاسكابن-

.هـ(209:)توالسخاوي-

.(بيانهسيأتي)كما.هـ(1881:)توالسفاريني-

."المحمدية"الفروسيةاسمهأنفثبت

)ص/7(الكتابهذافيالمؤلفعنجاءماذلكعلىيعكرولا

ماجاءولا(،..النبويةالشرعيةالفروسيةفيمختصر.).:قولهمن

ذكرهمالأنه(-..الشرعيةالفروسية)في22()4/الموقعينإعلامفي

منظاهرهوكما،اسمهتقريرجهةعلىلا،الوصفوجهعلى
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أعلم.والله.(1)عبارته

المؤلف:الىنسبتهاثبات-2

لعدةوذلك،القيمابنإلىالكتابهذانسبةصحةفيريبلا

منها:دلائل

قريبا.تقدمكماالموقعينإعلامفيلهالمؤلفذكر-1

.تقدمكماالخطيةالنسخعلىبهمصرحاالمؤلفإلىنسبتهورود-2

.تقدمكماوغيرهكالصفديللمؤلفترجممنبعضعنداسمهذكر-3

والسخاويالنحاسكابن:الكتابعنالعلماءبعضنقل-4

.تقدمكما،والسفاريني

الحجاجوأبيتيميةابنالعباسبي:شيخيهعنالمؤلفنقول-5

.)2(المزي

اشتراطعدممسألةفي)3(عليهأنكرمنإلىفيهالمؤلفإشارة-6

محنةمنللمؤلفحدثمايوافقوهو،النضالأوالسباقفيالمحلل

المسألة.هذهفيإفتائهبسبب

منمختصرالكتابهذاهلمبحثفيذلكعلىالادلةمنالمزيدوسيأتي)1(

له؟كبيركتاب

.الاعلامفهرسانظر)2(

كثيرابنذكرهفيما)756(-:تالشافعيالسبكيالدينتقيالقاضيوهو)3(

سيأتي.حجر-كمابنو
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ذلك:الىدعاهالذيوالسبببالكتاتأليفتأريخ-3

أحداأجدولم،الكتابتأليفهوقتإلىاللهرحمهالمؤلفيشرلم

.الكتابهذاتأليفتاريخعلىنص

فيهوماوقعالتأليفبسببوربطه،الكتابهذافيالتأملبعدلكن

بقليلبعدهاهـأو746سنةأثناءفيألفهأنهليظهر=محنةمنللمؤلف

تقدير.أكثرعلى

يلي:ماذلكعلىويدل

كتابهفيهـ(774:)تكثيرابنالدينعمادالحافظذكرهما-1

.")1(والنهايةالبداية"

كلامووقع....وسبعمائةوأربعينستسنةدحلت"ثم:قال

شمسالشيخأنسببهوكان،المسابقةفيالمحللاشتراطفيوبحث

فيهونصرذلك)2(قبلمنمصنفافيهصئفالجوزيةقيمابنالدين

بهيفتيصارثم،ذلكفيتيميةابنالدينتقيالشيخإليهماذهب

منفاعتقد،تيميةابنالدينتقيالشيخإلىيعزوهولاالتركمنجماعة

فيإنكارعليهفحصل-الأربعةللأئمةمخالفوهو-قولهأنهاعتقد

(245)3/حجرلابنالكامعة")الدرروفيهـ،746سنةحوادث)14/227()1(

.الاولربيعفي

كما،والعضال"السباقمحفلاشتراطبطلانعلىالاستدلال"بيانكتابهو)2(

الحنبليرجبوابن)4/21-22(،الموقعينإعلامفيالمصنفذكره

.وغيره

13



،الحالوانفصل،ذلكفيكلاموحصل)1(،القاضيوطلبه،ذلك

الموافقةالجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخأظهرأنعلى

للجمهور)2(".

284(.)ص/الكتابفيالمؤلفذكرهما-2

ثم،الفريقينأدلةواستوفى،السباقفيالمحللمسألةذكرأنبعد

المحللباشتراطقالمناستدلالفيتقدحالتيالاوجهمنعددابين

وهذه،المذاهبهذهالمنصفأيها"فتأمل:قال.السبقبذلكيفيةفي

وارتوى،طائلغيرمنالعلممنشيئاقمشمنضعفلتعلمالماخذ،

منعلىنكرو،علمبلاقلدهالذيالقولغيرنكرومورد،غيرمن

عيازاقلدهمنوقولمذهبهوكأن،لهوانتصر،بهوأفتى،إليهذهب

."...والسنةالكتابعلىعيازابل،الامةعلى

التيالنتيجةتلكظهرتقبلهمامعالصريحالنصهذاضمفإذا

أعلم.والله.بقليلبعدهاهـأو746عامفيألفهأنهإليهاتوصلنا

بنعلييقصد:قلت.السبكيهو)3/245(حجرلابنالكامنةالدررفي)1(

.الكبرىالشافعيةطبقاتصاحبعبدالوهابوالدعبدالكافي

الله:رحمهحجرابنالحافطبقولالكلامهذاقارن)2(

الكامنةالدررذلك(.منبهيفتيعقارجعانهإلىالامر)وال

.)3/245(

بعدكانالموقعينإعلامتأليفتاريخأنالتاريخهذامنيؤخذقد:فائدة

.هـ.746سنة

22(.)4/الموقعينإعلامانظر
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للمؤلف؟كبيركتابمنمختصرالكتابهذاهل-4

للمؤلفبأنالقولأنإلىنشيرالقضيةهذهفيالخوضقبل

العصرهذافيإلابهقالأحداأعلملامنهومختصركبير:كتابين

الحديث.

يلي:ماهؤلاءعمدةولعل

الفروسيةفيمختصر"فهذا)ص/7(:الكتابهذافيجاءما-1

."...النبويةالشرعية

كتابنافيوذكرناها..).22(:)4/الموقعينإعلامفيجاءما-2

نأاستنبط:النصينهذينخلالفمن"الشرعيةالفروسيةفيالكبير

5ومختصرا)1(كبيراكتاباللمؤلف

هذافيوردوما،التراجمكتبخلالمنلييطهرالذيلكن

المؤلفوصفهالذيبعينههوالكتابهذاأن-سيأتيكما-الكتاب

وجه:لعدةوذللشالكبير")2(."كتابنابقوله

فيالمفردالاخركتايهوبينبينهللتفريقبالكبيروصفهأنه-1

هذهذكرفيلاشتراكهماوذلك،السباقفيالمحللاشتراطمسالة

ابوزيدبكرللشيخ-موارده،اثاره،حياته،الجوزيةقيمابنانظر)1(

كتابتحقيقهفيسلمانالحسنبنمشهور:ومقدمة281(،-028)ص/

032(،)4/للطريقيالحنابلةمصنفاتومعجم)ص/27-28(،الفروسية

وغيرها.

.الكتابلهذاطبعتهمقدمةفي،الحسينيالعطارعزتالسيدذهبوإليه)2(



،الكتابثلثىمنتقربكثيرةأبحاثاالكتابهذاعليهوزاد،المسألة

هالكتابمحتوىفيسيأتيكما

بقوله:22(،-21)4/الموقعينإعلامفيالقيمابنذكرهما-2

كتابوفي،فيهوذكرناالشرعيةالفروسيةفيالكبيركتابنافي..."

بيان"والنضالالسباقمحللاشتراطبطلانعلىالاستدلال"بيان

بهاحتجالذيالحديثضعفوبينا،وجهاخمسينمنأكثرمنبطلانه

تقديرعلىمنهالدلالةوعدم،ضعفهفيالائمةوكلام،اشترطهمن

".صحته

هذافيجاءلماموافقهناالقيمابنماذكرهجميعإن:أقول

)1(.الكتاب

الشرعيةالفروسيةفىمختصر"فهذاالكتابهذافيقولهأن-3

كبير.كتابمنمختصرأنهعلىلايدل"...النبوية

:وجوهمنوذلك

للفروسية"اختصارأو"...الشرعيةالفروسية"مختصريقللمأنه-أ

ونحوهاه"..الشرعية

الذيالأصلإلى-واحدةإشارةولو-هذاكتابهفييشرلمأنه-ب

.الكتابهذامنهاختصر

وهوالمسألةهذهفيعليهأنكرمنإلىأشارهذاكتابهفيأنه-ج

-227(.225-916،225و151-)ص/29انظر)1(
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نأمختصرإنهيقولمنفيلزمهـ،74آسنةوذلكالشافعيالقاضي

.اختصارهفيوالسببالكبيرالكتابتأليفهتاريخيثبت

حديثضعفبيانفيوخاصةالرد-فيوإسهابهطريقتهأند-

.الاحوالمنبحالالاختصاريشبهلا-المحلل

يستوعبلمفهو،الفروسيةفيمختصروأنهبابهعلىكلامهأنهـ-

هذاولعل،ببعضهااكتفىبلالبابهذافيالواردةوالاثارالأحاديث

بعضذكرهعدمفيالمؤلفعلىينكر)ظ(الاصلناسخجعلما

المعروفة.الاحاديث

ولم"المحمدية"الفروسيةكتابلهأنهعلىأطبقواالعلماءأن-4

قرينه::العلماءهؤلاءومن،مختصرأوكبيركتابوجودإلىيشيروا

وكذلك،والسفارينيوالسخاويالنحاسكابن:بعدهجاءومن،الصفدي

.(()1والحائليةوالعراقية)الظاهريةالنسخجميعظهرعلىجاءما

موجودوالسفارينيوالسخاويالنحاسابننقلهماجميعأن-بم

سيأتي.كماالكتابهذافي

كأصل"الشرعية"الفروسيةباسمنسخةالآنإلىيعرفلاأنه-6

.الكتابلهذا

سنةاحداثفيفتنةمنللمؤلفوقعماذكرلماكثيرابنان-7

سعدطبنعادل:-تحقيقالاثاربدارطبعتوقد،التيموريةوالنسخة11(

هـ(.14251--الاولى
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)قلت:.ذلكقبلمنمصنفاالمسألةهذهفيصنفأنهذكرهـ،746

وقرينهرجب،ابنوتلميذهالمؤلفذكرهماهوالمصنفوهذا

(،والنضالالسباقمحللاشتراطبطلانعلىالاستدالبيان-الصفدي

يشرولم،بذلكافتاءهعليهأنكرمنإلىالمؤلفأشارالكتابهذاوفي

القيملابنأنيعنيوهذا.ذلكفيكبيركتابوجودإلىكثيرابن

هـ،746سنةقبلألفه"...الاستدلال"بيانكتاب:همافقطمؤلفان

أعلم.والله.تقدمكماهـ()746السنةهذهفيألفههذاوكتابنا

عليه:وثناؤها،منهالعلماءافادة-5

المشهور،الدمياطيثمالدمشقيمحمدبنإبراهيمبنأحمد-1

مصارعإلىالأشواق"مشارعكتابهفيهـ(814:)ت(النحاس)بابن

المحمدية""الفروسيةعننقل"السلامدارإلىالغرامومثير،العشاق

موضعين:في

كانواقوماإن:الحديثفي،تيميةابنشيخهعنالقيمابننقلهما-أ

في"هم:فقال،الصلاةحضرتاللهرسوليافقيليتناضلون

"..0()1/462(.صلاة

.77()ص/الفروسيةفيبنصهموجودوهو

نأعلىاحمدالامام"نص:قالحيثاحمدالامامعننقلهما-ب

إلىفيهايحتاجالتيالامكنةفيالنافلةالصلاةمنأفضلبالرمحالعمل

.(1/494)الجهاد"

.82()ص/الفروسيةفيبنصهموجودوهو

18



.سليماناه)1(بابنالمعروفأحمدبنيوسف-2

ذكرتهماأدىفربما..).:المؤلفعلىتعفباتهاخرفيقال-فقد

حطإلى-الكتابهذاإلاالعالمالامامهذاكلاممنيرلممنبعض

فنونفيالاعلامالائمةأحدفالمذكور،كذلكالامرفليس،مرتبته

وقد،وعقليةشرعية:النظرياتفنونفيبمؤلفاتهوعليك،العلم

،الزمانأهلحذاقتحصيلهاعلىوتهافت،الركبانبهاسارت

الموافقيطلبهالعالمهذاكلاميزالفلا،وقتكلفيمطلوبوالحسن

سعيه،وشكر،عنهاللهرضي،نفسهعنمعربوالحق،والمخالف

الحقيقولممنوجعلنا،قدمهبماونفعه،درجتهالصالحينفيورفيع

."...تعالىاللهماعندبذلكقاصدين،بهويعمل

يحققلمفلو،سعيهتعالىاللهفشكر،وبالجملة.5.":أيضاوقال-

اللهرضيأوردبمافكيف،تحصيلافيهامقررةمسألةإلافنمنالعالم

."التوفيقتعالىوبالله،عنه

.هـ(209:)تالسخاويعبدالرحمنبنمحمد-3

،بالسهامالرميفضلفيالتام"القولكتابهفيعنهنقلفقد

نأروي"وقد:تيميةابنشيخهعنالقيمابننقلهما-ب(ق/أ)57

:فقال،الصلاةحضرتقد،اللهرسوليافقيل،يتناضلونكانواقوفا

فضلا.بذلكوكفى،بالصلاةالنشابرميفشبه."صلاةفي"إنهم

.77()ص/الفروسيةفيبنصهموجودوهو

.الآنإلىترجمتهعلىأقفولم)1(
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ثلاثيات"شرحكتابهفيعنهنقلفقدهـ()1181السفاريني-4

عنه:نقلفقدأحمد"الاماممسند

997(.)2/اليدبقوسرمىمنأوذفي-1

.393()ص/الكتابهذافيوهو

....خمسةالرميأصولأنالامممنالرماةإجماعفي2-

/2(.)008

.593()ص/الكتابهذافيوهو

08(.5-408و897)2/.0.ضربينعلىالمناضلةفي-3

.03(2)ص/الكتابهذافيوهو

02



:هذاكتابهفيالمولفموارد-6

تصريحهحيثمنالمصنفعليهااعتمدالتيالمواردتقسيميمكن

قسمين:إلىوعدمهبها

باسمائها.صرحمصادر:الاول

مؤلفيها.باسماءصرحمصادر:الثاني

باسمائها:صرحلتي1المصادر:الأولالقسم*

الصفحةمؤلفه()1الكتاباسم

916خيثمةأبيلابن)2(التاريخ-1

384،387،393للطبريالكبيرالتاريخ-2

802لحنبل*التاريخ-3

53،171عبدالبرلابنالتمهيد-4

01للمزيالكمالتهذيب-5

072للطبريالاثار)3(تهذيب-6

165شاسلابنالجواهر-7

.مخطوطومفقودإمافهو)!(نهايتهفيجاءما)1(

مفقود.وأكثره،قطعةمنهطبعوقد)2(

.الطبرييتمهولم،مفقودةأجزاءوفيه،قطععدةمنهطبعوقد)3(
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1(

(نيوالدا)سةلحماا

حمدانلابنالرعاية

*الزبور-

،268الدنياأبيلابن*السبق-

،138الأصبهانيالشيخلابي*والرميالسبق-

71،18،02.36للترمذي(الجامع)السنن-

،8،01،41،95داودلابيالسنن-

63،65،141،3

017،442،

45.55،95،63للنسائىالسنن-

،73،81،531ماجهلابنالسنن-

للدارقطنيالسنن-

للبيهقيالكبرىالسنن-

،137)1(الساعاتيلابن*البحرينمجمعشرح-

46

37

86

27

65

،6

36

65

24

36

21

28

البحرين""مجمعصنف،الاصلالبعلبكيالبغداديتغلببنعليبنحمدهو

واختصرهورتبهزوائدمع،والمنظومةالقدوريمختصربينفيهجمعحيث

هـ.096بعدمات.وشرحه

.(41)4رقمالمضيئةالجواهرانظر

22



)1(الفتوىمختارشرح-02

الصحيح-12

22-الصحيح

بلدجيلابن

11،12،للبخاري

58،،63،0

،146،147

174،384

9،11،12،1لمسلم

75،86،914

حبانلابنالصحيح-23

حبانلابنالضعفاء-42

حاتماليلابنالعلل-52

للدارقطنيلعللا-62

المدينيموسىلابي/وخصائصهالمسندفضائل-27

،42للطبرانيالرميفضل-28

)1(

-51

عبداهوبلدجيوابنالمختار"،لتعليل"الاختياركتابهو

ت)الحنفيبالمذهبعارفاعالمافقيهاكانالموصليمودود

)968(.رقمالمضيئةالجواهرانظر

23

137،028

15،16،41

،7،75،86

،914،161

393،456،

،4،64،07

244،456،

915

178228،

916

155،021

302

47،94،05

52،64،66

محمودبنبنلله

:.)683



9

2

3

5

6

7

8

9

1(

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الرميفضل-

الرجالضعفاءفيالكامل-

الاولىالكتب-

*والممدوحالمادح-

للجوزجاني*المترجم-

المختصر-

داودابيسننمختصر-

المدخل-

المراسيل-

أحمدللامامئلالمساا-

أحمدللامامالمسائل-

أحمدللامامالمسائل-

أحمدللامامالمسائل-

،07،72،73

للقراب

عديلابن

67

،211

الرهاويالقادرلعيد

09،951،622،672،

للخرقي

للمنذري

للحاكم

داودلابي

،188(حرب)1رواية

ئجالميمونيرواية

091،2*مهنارواية

يملالمروذيرواية

،491،691

،091

اخره.إلىالنكاجكتابمنقطعةمنهطبع

34

96

21

86

21

28

36

13

18

13

91

18

91

91



-42

43-

-44

-45

-46

47-

48-

-94

فى-1

-52

53-

-54

-55

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

المسند

كرلمستدا

عبلمستوا

(2)زيلمغاا

*زيلمغاا

يزلمغاا

لمغنيا

291،691داودابيرواية

391لأ.الانطاكيأحمديةرو

591،002،102"حنبلرواية

791،902*ثطالبابيرواية

891عبداللهرواية

991ل!الاثرمرواية

228)1(صالحرواية

،8،21،13،08احمدللامام

49،531،125،362

531،213للحاكم

514للسامري

17،87إسحاقلابن

87عقبةبنلموسى

87للأموي

5،31323،367قدامةلابن

كاملا.ليسالمطبوع)1(

زكار.سهبل:تحقيققطعةمنهطبعوقد)2(

25



لكلماالموطا-65

لك*لماالموطأ-75

*احلقدواالميسر-85

لنسبا-95

(2)يةالنها-06

يحيىرواية

القعنبي)1(رواية

هنتيبةلابن

بكاربنللزبير

للجويني

54،017،244

127

247

135،803

حاشية)ص/127(راجعبتركياهكاملةخطيةنسخةوله،قطعةمنهطبع)1(

.)3(

الطبع.قيدوهو)2(

26



مؤلفيهابأسماءصرحمصادرالثانيالقسم*

الطرطوشي.بكرأبو-1

274(.-)ص/273فيعنهنقل

الدمشقي.زرعةأبو-2

.(156)ص/في""تاريخهمنعنهنقل

.سلامبنالقاسمعبيدأبو-3

ومن،366(،171)ص/"الحديث"غريبمنعنهنقل

.366()ص/في""الاموال

.خيرانبنعليأبو-4

كتابه.علىأقفولم(134)ص/عنهنقل

.الجوزيبنالفرجأبو-5

.(541)ص/في"والمتروكينالضعفاء"منعنهنقل

.حزمبنمحمدابو-6

.""المحلىفيعليهأقفولم(164،)ص/153فيعنهنقل

.البخاري-7

.(156)ص/:فيالكبير"تاريخه"منعنهنقل

الدارقطني.-9
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.(184)ص/:في"والمتروكين"الضعفاءمنعنهنقل

سيبويه:-01

.62()ص/في""الكتابمنعنهنقل

الشافعي.-11

.(173)ص/:فيوغيره""الاممنعنهنقل

تيمية.ابنالاسلام-شيخ12

)ص/24،77،59،253،257(مواضعخمسةفيعنهنقل

"مختصره"فيكما"المصرية"الفتاوىفيالنقولتلكوبعض

)ص/533(.

13-الصيدلاني.

عليه.أقفولم933(،)ص/فيعنهنقل

.الطبري-41

"والنشابالرميفي"الواضحكتابهمنعنهنقلأحمدبنعبدالرحمن

(.بعدهفما304)صفي

.الدوريعباس-51

.(153،177)ص/في""تاريخهمنعنهنقل

حاتم.أبيبنعبدالرحمن-16

28



.(156،176،178)ص/:في"والتعديلالجرح"منعنهنقل

الدارمي.سعيدبن-عثمان17

في:(معينبنيحيي)سؤالاته"تاريخه"منعنهنقل

)ص/156(.

المقدسي.عبدالواحدبنمحمد-18

عليه.اقفولم(154)ص/فيعنهنقل

.المروذي-91

.(177)ص/في"الرجالومعرفةالعلل"منعنهنقل

النسائى.-02

.(184)ص/في"والمتروكين"الضعفاءمنعنهنقل

92



:وحتواهموضوعه-7

رئيسة:أقسامخمسةإلىالكتابمحتوىتقسيميمكن

:الأولالقسم

!لخيوالنبيعنئبتمابذكر-الكتابخطبةبعد-المؤلفابتدأه

الاختصار:وجهعلىالفروسيةشأنفيأصحابهوبعض

.الاقدامعلىالمسابقة:ويتضمن

والابل.بالخيلوالمسابقة-

أصحابه.بينالنضال!لخيووحضوره-

.بالقوس!لخيوورميه-

بالرمح.صطوطعنه-

واذنه.ع!يمبعلمهعنهاللهرضيالصديقبكرابيومراهنة-

الثاني:القسم

والمختلفعليهاالمتفقوصوره،المسابقةفيالرهانأحكامفي

فيها.

بالخيلالمسابقةفي-الجملةفي-جوازهعلىالعلماءاتفاقفذكر

.والسهاموالابل

فصلين:فياختلفواأنهموذكر

03



هو؟منللرهنالباذل-1

يعود؟منإلى،الرهنعودحكمفي-2

وبسببها،الكتابهذاصنفلاجلهاالتيالكبيرةالمسألةذكرثم-كلا

؟الرهانفيالمحلليجبهل:وهيالفتنةلهوقعت

بهردوما،الاولالقولخاصةالفريقينحججسردفيفأسهب

الاخر.الفريق

الرهنجوازعلى-والنظرالأثرمن-دليلاخمسينمنيقربمافذكر-

علىأدلتنامننبذة"فهذه:القولهذاخاتمةفيوقال،محللغيرمن

."السباقفيالمحللاشتراطعدم

أدلة.ستةالثانيالقوللاصحابوذكر-

مفصلا.طويلارداالستةالأدلةهذهعلىردثم

السبقبذليجوزفيماالعلمأهلمذاهبتحرير:فيفصلاذكرثم*

يجوز؟لاوما،المغالباتمنفيه

منها،قسمكلحكموبيان،المغالباتأقسامببيانصدرهحيث

أمثلته.منشيءذكرمع

وهي:بعوضالمسابقةفيمسألة()12ذكرثم

.بعوضوالحميرالبغالعلىالمسابقة-1

والبقر.الفيلوعلىبالحمامالمسابقة-2

31



.الأقدامعلىالمسابقة-3

بالسباحة.المسابقة-4

.بالصراعالمسابقة-5

.بالايديبالمشابكةالمسابقة-6

.والعمودوالرمحبالسيفالمسابقة-7

بالمقاليع.المسابقة-8

.الاثقالبحملالمسابقة-9

بالمثاقفة.المسابقة-01

فيوالاصابة،وغيرهوالفقهوالحديثالقرآنحفظعلىالمسابقة-11

العلم.مسائل

الاصابة.علىلاالرميبعدعلىبالسهامالمسابقة-12

تلككلفيالاربعةالمذاهبمنالعلمأهلاختلافذكرحيث

المسائل.

فيها،المختلفالمسائلفيالاقوالتلكمأخذبيانفيفصلاعقدثم-

ويليه،المذاهبأوسعالبابهذافيحنيفةأبي"فمذهب:وقال

مذهبويليه،المذاهبأضيقمالكومذهب،الشافعيمذهب

حمد".

يحلوما،السبقبذلكيفيةفي:المذاهبتحريرفيفصلاذكرثم*

؟يحرموما،منه
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فيأقوالثمانيةذكرثم،ذكرهاثم،صورثلاثللمسألةأنفبئن

دليلهيذكرثم،بهقالمنإلىقولكلناسبا،السبقبذلكيفية

عليهيدخلوما-الغالبفي-القوللهذابمناقشةيعقبهئم،وماخذه

.الاستدلالفيويعترضه

الاقوالهذه"تأمل:الدخيلللمحللالمنكرينبقولختمهثم

ومناقضة،لبعضبعضهاومصادمة،المحللفيواختلافهاوالطرق

،والملزومالاصلفسادعلىيدلواللوازمالفروعوفساد،لبعضبعضها

ثم"...كثيراختلاففيهيقعأنفلابذ؛اللهغيرعندمنكانماوكل

."ذلكمنأفقهكانواوإنهم،زيدبنجابرقالكمانقول"ونحن:قال

بنفسه.قائمعقدانهفيهبثنفصلاعقدئم*

أوجه.عشرةمنالاجاراتعقودمنكونهأبطلثم-

أوجه.أربعةمن)1(الجعالاتعقودمنكونهبإبطالأعقبهثم-

أوجه.عشرةمنالتبرر()نذرالنذوربابمنكونهأبطلثم-

أيطله.ئم(والغضباللجاج)نذربابمنأنهبإيرادوأتبعه-

أربعةمنوالتبرعاتالعداتبابمنكونهبإبطالالفصلختمئم

اوجه.

جائز.اولازمعقدالرهانعقدهل:فصلاعقدئم*

المعربترتيبفيالمغربانظر:والكسر.والفتحالضم:مثلثةالجيم)1(

المطرزي.الدينناصرالفتحلابي)1/148(،
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أعقبهثم.قولكلوتعليلذلك،فيالعلماءاختلاففذكر

ختمهثم،الخلافهذاعلى-متفرعةعديدةمسائلوهي-بتفريعات

بيانمع..الرشقوعددالجعلفيوالنقصانالزيادةإلحاقفي:بفصل

الترجيح.معوالاختلاف،ذلكصور

المناضلة:في:الثالثالقسم

بسهامالتناضلوحكم،وشروطها،نوعكلوحكم،أنواعهافذكر

...متعددة

عنه.متفرعةكثيرةمسائلوبسط،أنواعهفعدد-الرماةتحزبذكرثم-

العقد.هذافيالفاسدةالشروطذكرثم-

.قسمانوهيالمناضلةأقسامذكرثم-

الاصابة.علىمناضلة-1

البعد.علىومناضلة-2

.معلومبعددالرميحصرإلىشارو،وحكمهقسمكلأنواعذكرثم-

نأوبينوالتأخر،التقدموحكم،فيهوالاختلافالموقفذكرثم-

سبعةمنالتأخرفيالحكمبينثم،قدراعظمو،موقعاأحسنالتأخر

.()الاهدافالأغراضتعددالسنةأنببيانختمهثم،اوجه

مسائل.منتحتهوما،وأنواعها،الاصابةصفاتفيفصلاعقدثم*

مسائل.منيتضمنهوما،والقربالبعدفيوفصلا-
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،وغيرهالقوسجهةمنوالعوارضالنكباتمنيطرأفيما-وفصلا

ذلك.كلوحكم

والجنب؟الجلبفيفصلاعقدثم*

فيالفقهاءبكلاماعقبهثم،ذلكفيالواردةالاحاديثفيهذكر

والترجيح.التعقيبمع،والجنبالجلب:معنى

ذلك.وفروع،القسينوعتعيينفيفصولاعقدثم-

والاختلاف،والإبلالخيلفيالسبقبهيعرففيمافصلاذكرثم

بينها.والترجيح،ذلكفي

أنواعه:بينوالتفضيل،ومنافعه،السلاحانواعفيوفصلا-

منها،المصنوعومادتها،نوعكلصنافو،القسيبأنواعفابتدأه

تها.وصفا

وختمه،الرجلوقوساليدقوسبينالمفاضلةفيفصلاذى-ثم

الفروسية.بأنواع

الرابع:القسم

تعلمه.إلىيحتاجوما،وفروعه،الرميأصولعددفي

طو،!زوعهذكرثم،الرمياصولعددفيالاختلاففيهأورد

.يعتمدهأنللراميينبغيوما،الرميادابذكرثمالمتعلمإليهيحتاج

نقلهالفصلوهذا،الرميكمالبهاالتيالخصالفيبفصلختمهثم*
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محمدلابي"والنشابالرميفيالواضح"كتابمنبتمامه

.-)1(الطبريأحمدبنعبدالرحمن

النكاية،فيوفصلا،السهمومقدار،الرميكيفية:منهنقلحيث

والجلوسالقيامفيوفصلا،سراعشرونوهيالرميأسرارفيوفصلا

الرمي.في

منعددافأورد:وافاتهعللهوعلاج،الرميطبفيفصلاعقدثم*

يصلحه.ماأوذلكوعلاجوالافاتالعلل

فيوالاختلاف،فيهاواحدكلوصفة،الرميأركانفيفصلاوذكر-

ذلك.

ووجوهه.الاطلاقذكرثم،وميزانه،وأحكامهالنظرفيفصلاذكرثم-في

أربعةوأنهاليد،علىالسهممرفيبفصلالنقلذلكختمثم

،وسداده،ونزولهالجو،فيالسهمارتفاعسببوذكر،أنواع

ذلك.فيوالاختلاف

فيهاوردوماوالقوةالشجاعةعنفيهتحدث:الخامسالقسم

حيث،والجبنالعجزوذم،والشجاعةالقوةمدحفيفصلا-فعقد

ماذكرثم،ذلكفيالنبويةالاحاديثثم،الكريمةالأياتبذكراستهله

.وغيرهالفجاءةبنكقطريالشجاعةبشأنالشعراءعنجاء

ترجمته.علىأقفلم)1(
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.وأخلاقغرائزوالشجاعةالجبنأنبيانفيهفصلاعقدثم-

والشجاعة.القوةبينالفرقفيبفصلأعقبهثم-

عليها.المترتبةوالامور،والشجعانالشجاعةمراتبتلاهثم-

الذلرنيأيها>:قولهوهياللهكتابمنبايةالكتابختموأخيرا

نفلحون!لعلكمكثيرااللهو%نحروافاثبتو!ةلقيترإذاءامنو

معاللهانصبروأوريح!وتذهبفنفشلواشرعوأولاورسوله-للهوأطيعو

المجاهدين"فامر:قالحيث45-46[]الأنفال/<*الصبرلى

ذكرها.ثمأشياءبخمسة

وأزالتومتى،النصرقبةعليهاتبتنيأشياءخمسةفهذه":قالثم

.الكتابنهايةوهو...منهانقصمابحسبالنصرمنزال،بعضها

كتابفيالقيموابن"الكتاب"ناسخأحمدبنيوسفبين8-

."المحمديةالفروسية"

يطهر-فيما-ومشاركةطويلباعلهالكتابهذاناسخكانلما

عدةلهكانتذلك=فيمؤلفولهوالقتالبالحروبومعرفةودربة

حولتدوركانتوإنوهي،الفروسيةكتابعلىومؤاخذاتتعفبات

ب"أحكامتسميتهوأنيحويهومالمادتهالكتابعنوانمطابقةعدم

فيفوائدمنتخلولاأنهاإلا-"الفروسية"منأولى("الفروسية

وغلظة.شذةمنعبارتهمافيمع،الجملة

عليه:مؤاخذاتهتبينكلامهمنجملةنذكرونحن
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فهرستا(،:هو)ويسميهامقدمة"الفروسية"نسخبدايةقبلكتب-1

...":آخرهفيوقالالعامةوالاستدراكاتالمؤاخذاتجملةفيهابين

للدارالفاخرةالذخيرة"كتابنافيفليطلبهمفصلاعليهالاطلاعاحبمن

وانما")1(الحروبمداراتفيالمكروب"فرجوكتابنا"،الاخرة

تعالىوبادلهلطالبهقربمنالحقليلوح=الكتابصدرفيهذاقدمت

التوفيق.

ماعلىمنهفصولفيالكتابهذافينبهتوقد:"فصل:قالئم

بمقولةالكتابختمتثم،الفهرستهذامنخلامافيإليه[)2(...]

واعتذارنا،عنهاللهرضيالمؤلفوحال،الكتاببحالمعلمذلكفي

حامل.[)3(.].إمافاعنهاللهرضيكانفقد،حقهمنهوبما،عنه

الصالحينفيورفع،سعيهوشكرعنهاللهرضيالعلوممنفنون

."...درجاته

نصه:ما)*()4(النجمةعلامةبعد47()ص/فيوقال-2

علمايحطلمفيماشديدبحجرالرميقيالبعدودفعه:"أقول

عن([)...]فيهبالمراكبوالمسابقةوالسباحةالشباكوإرادة،بنفعه

.العربفرسانتعرفهاالتيالمطلوبةالفروسية

.الانإلىالكتابينهذينعلىاقفلم)1(

لي.تتبينلمكلمتان)2(

أتبينها.لمكلمة)3(

.المذكورةالصفحةعند*النجمةبعدكلهاالتعقباتجميعوكذلك)4(

أتبينها.لمكلمة)5(
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الفقه،كتبمنالكتابهذاألفتعالىاللهرحمهالشيخأنوالحق

فيراهبماختمهثمصذر،بماع!يمعنهالنبويةالاحاديثمنوصدر

:ذكرناهكماالامريكنلمفان،غيرهواختياراختيارهمنالطبريكتاب

المعدودةالمحاسنمنللخيلالراكبيفعلهمايذكرلمبالهفما

والملكة،الركابفيالقدمواثبات،الفرسبطنإلىالساقكلف

فيهيبسطمكانولهذا،الجهاتسائرمنراكباتحركاتهفيالمطلقة

به.أملك

إذاالضاربمنهيحذرومابالسيفالضربحكميذكرلمبالهوما

منهوتمكن،مطلقاالاصابةعدمأوونفسهفرسهإصابةمنفارساكان

شغلتهأو،فرسهمنأفسدتتكنلمإنالتيضربتهعلىمجيباخصمه

نفسه.يصيبفقدداخلاكانوانضياعا،ذهبتقد،لهبإصابتها

فيه.الايغالعنتغنيهذاوشهرة

الاستقباليذكرفلم،وأجوبتهاالفرسانمضاربيذكرلموماباله

السريطولا،جوابهولاالكفولا،جوابهولاالردولا،جوابهولا

ذلك،منلشيءيتعرضفلم)1(،الضب:المغاربةفرسانتسميهالذي

فيه.تبسطمكانأيضاولهذا

تمرينمنهاالمطلوبالتيبنودهمنالرمجحكميذكرلمبالهوما

الخيلجولانوأحكام،والتبطيلالطعنفيللعملوقبولها،الاعضاء

هذاكلعنهاللهرضييذكرلموانما=يحذرومامنهيجبوما،فيه

الاصل.فيرسمهاكذا)1(
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.ذلك)1(فيتدوينعلىتأليفهعنديعثرلملانه

ألبئة.بهعلمنافما:الركوبفيالوصايافيأما

بهالناسعلمو،فكذلك:معناهفيومابالسيفالضربفيوأما

المخلص،الثقافيحسنونلانهم؟والبغاددةكيلانأهلالمغاربةبعد

المطبر.فيوكذلك،يدفيهكيلانولاهل

،بنودهتعيينفيتأليفاتفيهرأينافقد:بالرمحالعملوأماإ

عملا.يؤخذإنماوالتبطيلالطعنوأحكام

لاكونهاقدرفرصللفرسانتلوجالخصومملاقاةفعندوأيضا

بالوصية.فتحصرتعلم

تنصبالتيالحروبأحكاممنعنهاللهرضييذكرفلميضاو

ب"فرجوسمناهالذيكتابنافيفيهاثبتوقد،ألبتةشيئالاجلها

فيه،والتبحر)2(،البابيفتحما"الحروبمداراتفيالمكروب

يذكر.بالشيءفالشيء

إلافنمنالعالميحققلمفلو،سعيهتعالىاللهفشكروبالجملة

وبالله،عنهاللهرضيأوردبمافكيف.)3(..تحصيلافيهامقررةمسالة

ذلكدخولعدمراىأو،العامرةمكتبتهعنلبعديذكرهلمانهويحتمل)1(

ذلك.غيرأوهنا،

أتبيعها.لمكلمةهنا)2(

لي.تطهرلمكلمةهنا)3(
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."التوفيقتعالى

نصه:ما76()ص/في-وقال3

فحق،وفوقوأمامووراءوالشمالاليمينفيعملهأما:"أقول

،الارضفيالسهميذهبنإلا؛محققفغيرالأسفلفيعملهفأما

معواليمينالعلو،معالسفلذكر:ذلكعلىحملهإنماالشيخولعل

يعطي]أمام[فقولهالاستواءعلىالرميبالسفلأرادوإن،الشمال

اختلاطهوعدم،فيهألفلمامباشرتهلعدممبسوطالشيخوعذر،ذلك

."التوفيقتعالىوباللهلهالمباشرينبالعلماء

نصه:ما77()ص/فيوقال-4

بمساوليسالرميباننجزملانا،ظاهرهعلىهذاوليس:"اقول

حضرإذاالوقتان:المعنىوإنما،لهتتركحتىالصلاةلفريضة

اخرفيوهمالنضالكانفلووصلوا،أتمواالنضالفيوهمللصلاة

."النضالبتركمخاطبونأنهمفالحق،الوقت

نصه:ما77()ص/فيوقال-5

وهو،هذاعليهيأتيالعشرينوجوههمنالشيخعددهوما:"أقول

.ظاهر"

نصه:ما84()ص/في-وقال6

التأليف،صدرفيمقدمايكونأنالتأصيلهذاحقومن:"أقول

".فاعلمه،إليهوينقادعليهيبنىممافانه
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نضه:ما(166)ص/في-وقال7

الادلةمنالحقيطلبإنما:يقولأنولخصمك،...:"أقول

متيقن،إجماعإلىأو!م،رسولهسنةوالىاللهكتابإلىالراجعة

خصمكقولتسميوكيف،فيهينازعكخصمكعلىوردتهماوغاية

الصوابانلديكرجحوهل،ثبتماموردافيهقررتوأنتشاذا

يأتيأو،عليكينقضهماعلىتعثر]لن[)1(أنكلكأينفمن،ماعلمت

.سواكبه

،الفصولهذهفيوردته[]ماكلإنمعترضلكقالفلووأيضا

هذهفيالشرعيةللأمورالمعلمالفقيهوظيفةمنهوقبلهاوفيما

تعليمعلى[]الكتاببنيتإنماوأنت،النظريةالفرعيةالمسائل

تجعلهاانساغفالى،فقهيةمسائلهيإنماوهذه،الشرعيةالفروسية

قسم]ومسائل[المغانمأحكامفأين،حرامبأمورلتعلقهافروسية

.المطلوباتهذهوتتعدد،لازمالنظربهذاايضافهو،الفيء

ثمونبهت،جملةفيهذكرتفهرستا،الكتابلهذاجعلتوقد

.لازموهو،هذاتوضح]امور[على

الفوائدمنالحظقليلالفوائدمنعليهاشتملماعلىوالكتاب

أحكامفيالمكروبب"فرجوسمناهالذيكتابنانظرومن،الحربية

الكتابهذاأنيقيناعلمبأمرها"يسوءوماولوازمهاومعاناتهاالحروب

يدلأوالفروسيةيعلمأنمنبهأولى"الفروسية"أحكاميسمىأن

مناسبا.رايتهماوأثبتالتصوير،فيتظهرلمالمعقوفتينمابينجميع)1(
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ضمأنهعنهاللهرضيشأنهمنيظهروالذيأسبابها،يذكرأوعليها،

التيالفقهمسائلمنبذلكيتعلقماالسهمرمايةأحكامفيكتابهإلى

المسائلهذهفيكلامهانقضاءعندوسنبينهفيها،الناساختلفت

العمل.فيبالكلامابتدأ[)1(]التي

جانبفانأبعد،بلازموتعلققريبا،اللازمتركفقدوبالجملة

طلبه،ميزانيرجحوذلك[،]فعلههيتولتمابيانتلزمإنماالفروسية

وصفةهوالشيخوردهوما،الحروبفيبهاالعملكيفيةفي:أعني

علىفعلاغيرهعن[]فهمبالصناعةلهمننقلإذاماحكمالمبينالفقيه

فيه؟الحكمما،شرعيئنهج

بعملوتلبس،بهقامإذاثموصفا،إحكامهبعديتمإنماوهذا

ونحن،بالصناعةالعلمعلىزائدأمروذاك،تحكمبعدالشرعبنمن

وبالله،سائغوجهعلىالظفرطلبهيإنماالفروسيةأنآخرهفينرى

."التوفيقتعالى

نصه:ما(176)ص/فيوقال-8

منهينتجومابجيد)2(،ليسبالذوقالاحتجاجالشيخفتح:أقول"

.ظاهر"

نصه:ما(176)ص/فيوقال-9

مناسبا.رايتهماثبتوالتصوير،فيتظهرلمالمعقوفتينمابينجميع)1(

هذاهلمنليسالناسخوإنما،بالذوقالاحتجاجالمؤلفيفتحلم:قلت)2(

كذلك.فظنهوتعلبلها-الاحاديثنقدعلم-اعنيالفن
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تقومفبمالاذواقتستولموإذا،مقالأيضاهذاوفي:"أقول

ينازعهوخصمهالذوقبدعوىالخصموانفراد،الخصمعلىالحجة

عنديحملوظهورهبيانهالذوقهذايكوننإلااللهم،فيهبالحجة

هذاتركفكانوبالجملة،القائلالاول]الخصم[عندكالذيسامعه

."التوفيقتعالىوبالله)1(أولىالفصلبهختمالذي

مانضه:(178)ص/فيوقال-01

")2(!موضعغيرفيمسلملهروىإسحاقابن:"أقول

مانصه:2(80)ص/فيوقال-11

،البابلاولمعنيالبابهذافيالاسهابهذاوبعض:"أقول

تعالىوباللهللمتدبر،لطهورهاتركتاهاكثيرةمناقشاتأوردتهماوعلى

."التوفيق

نضه:ما21(0)ص/فيوقال-12

نأمنبهأولىفقهكتاب[يكون]أنالتأليفوهذا.....:"أقول

."التوفيقتعالىوبالله،فروسيةكتابيكون

نضه:ما225()ص/فيوقال-13

]الحربية[الاعمالتعليمإلىبالنسبةقررتهماكل...:أقول"

الفن.أهلمنليسانهالناسخوعذر،اولىالمؤلفماذكرهبل)1(

الفن.هذاأهلمنليسالناسخانعلىيدلوهذا،المتابعاتفيكلها)2(



قدالكتابأنفلووأيضا.العمليبالامرمتعلقغيرالعمليةالفروسية

كنتالدليلصحةفيها)1(الصوابوتحقيقالمسائلهذهبتقريرأوردته

بتعليمالمؤلفاتبمبسوطإلاالنحوهذامنيليقلابمافعلتقدأيضا

التيالمسألةفيصوابايراهماترجيحفييبديهالذيوإنما،الفروسية

أضربتوقد،لاأمالرهان]مع[الشرعيجوزهل،جرىببحثتتعلق

منهاساغهلهاقررهاماعلىأتقنتإذابهاالتيالابضاعتعليمعن

لهيسوغفكيف،بالصناعةالعملبكيفيةعالمغير)2(بذلكبالقيام

معذلكغيرعلىوهوما)3(علىاللزومفيالامرأنوهب،الرهان

تعالىوبادده،ملائمباختصارتراهالذيالمذهبمنالصحيح

".التوفيق

نصه:ما312()ص/فيوقال-14

طولالتأليفهذاشانوانما،يشينهماشيءحسنلكل:"أقول

ولاالحربيبالعمليتعلقلامماالمبرماتهذهعنالتكليفهذا

منهذا)4(فمثلوأطالأسهبأنهعنهقدمناوقد،العمليةبالفروسية

الشيءفهيالفروسيةنفسأما،الاعمالهذهفقهطالبأوالفقيهوظيفة

وغيرها.الاحكامهذهمنهاتغيرأوضاععلىعملإذاالذي

شرعا،اللازمحكمهأعني:فهوالعملذلكبهمايقومنفسأما

(.بيان)معوتحتملاتبينها،لمكلمة)1(

اتبينها.لمكلماتثلاثهنا)2(

لي.تتضحلمكلمةهعا)3(

أن(.)مشلالاصلفي)4(
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وذلك،علمهبعدحكمهغيرالوضعيالشيءعلمحكمأنفتعين

كانوقد،العقليأوالشرعيمسوغهعلىيتوقفعلمهبعدالحكم

التاليف،هذافيشرعيتعليميوضعمنلهلابدكانإنعنهيغني

فيفقهكتابعلىوقفمنفانذلكإلىالداعيةالحاجةبقدرفليكن

هذهمنفيهضممامجموععلىاشتملتيجدهالمالمسائلهذه

فيالاسهابهذايكونأنبالتأليفالاولىوكان،الشرعيةالمسائل

كلفيفللتأليفتام)1(هذامعكانوقد،الفروسيةبأوضاعالعملكيفية

تعالىوبادده،أنسبالتأليففيعندهوالوقوف،حذقههوحكمفن

."التوفيق

نصه:ما493()ص/فيوقال-15

نإ:لجنابكنقولوكنا،النظريللبحثالحكمكانقد:"أقول

:نقولوكناعلما،المسألةحكمعنالمسؤولالمفتيوظيفةمنهذا

وقد،الحربيالعمليالعلمفيالقولالتأليفلهوضعتبماالأليقإن

تعليمها،منهالاقصىوالمقصد،للفروسيةالعامليعنيلاممابرحنا

الفقيهإلىحقهمنفشيء)2(العلوممنذلكأحكامفيالاختلافوأما

ولمالفروسيةهوإنماالكتابلهوضعتالذيأنوذكرنا،بذلكالقائم

شيئا.يعنيفيمامنهايعلم

منبشيءلهاتعلقلافصلمئةمنيقربماأوردتفقدوبالجملة

محتمل.الاصلفيرسمها)1(

ئبته.ماالصوابولعل)المعلوم(،الاصلفيوقع(،المعلوم)منقوله)2(
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القوسينبينالمفاخرةذلكفيأنشأتذلكوبعد،ألبتةالحربيالعمل

قائمةغير...فانهاإيرادها،تركبالبلاغةبالقائماللائقكانبألفاظ

لاأمرعنقائلهيخبرتقليدعنعريتذلكمعوانها،البرهانساقعلى

بماالاحتجاجإلىدعاكالذيفما...،المعصوممنبوحيإلايصح

أتىبأمرفكيف-شريعتكفيالموردهذا-؟ذلك)1(بدونحجةتراهلا

العهد.قربمعحجةمثلهتجعللانتو،السنينمنآلافعليه

بهيطيرانطائريننسرينظهرعلىهولمناليدقوسفانيضاو

منعلىالمشقةمنذلكفيلما،الرجلقوسمنأرمىعلواالجوإلى

رجلهمدمنلهلابد،نسرينظهرعلىتابوتعلىراكبحالحاله

الامور.عاقبةفلله،بهيرميثم،محلهفيسهمهليؤيد

ومعهاآدمعلىتعالىاللهأنزلهاالمحمودالقوسأنأوردتوقد

وأنمرود!موضوعمنالرجلقوسأنوقررت،سهميننزلو،الوتر

إلىثمإبراهيمإلىصارلديكالمحمودةالقوسعلمأنعلمت

يكنلمإبراهيمعندمدخوراكاناليدقوسعلمكانأفتراه،إسماعيل

وأ،لادمالمذكورةفالقوس،تعالىاللهكوحيبوحيقالهلانهغيرهعند

بدليلهطولبتالاختصاصإلىجنحتفانشائعا،ذلكعلمكان

فما،القوستلكعلمإذاعةإلىملتوانعليكأعزهوما،النقلي

طاحونكنصفقلتكمانقلهامعحملهاتكلفإلىنمرودأدىالذي

ماوهىماحينئذ؟الناسفيشياعهمعالأخفوتركالجوفيمعه

)بدور(.الاصلفي)1(
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زادهفماراجحاكانأنهوهب،رجحتهمانصرةفيإليهأسندت

تعالىوبالله،ولكلنااللهيغفر،ضعفاإلاالاستدلالبهذاإياهترجيحك

التوفيق.

فيالطبريكتابإلىأضفت-تعالىاللهرحمك-إنك:قلناوقد

أحكاممنذلكفيالعلماءذكرهاالتيالمسائلمناستطعتهماالرماية

القسيوبذكر،الرمايةتعليمبذكرأخذتقريبوعن،بالرماةتتعلق

الأمور.عاقبةتعالىفللهالفنمنأجنبيذكر=ونعوتها

قدرفيينحصرالعدلعلىأفردناهإذابالفروسيةيتعلقوالذي

تعالىوبادله،ظاهراوجدهنظرةبأولهذاتدبرومن،فقطقائمةأربعين

".بهنتايد

نصه:ما(473)ص/فيوقال-16

إلاأردفلم،ثمثبتهمافصولهأثناءفيينظرمنيرىربما:"أقول

منناومااتجيمنأشلدعلئهقآفر>:يقولتعالىواللهمطلقا،الخير

ولم،علمهبمبلغعنهاللهرضياجتهدوقد86[،]ص/!(المتكضين

وإذا،أجرينأحرزأصابإذاالمجتهدأنصحوقد،الخيرإلايقصد

يقفمنولعل،الخيرولهلناتعالىاللهنسألواحذا،أجراأحرزأخطأ

ينبغيمالافيهخل)1(وماوضعهويعتبر،الإماملهذاالتأليفهذاعلى

صدراجعلناهالذي،الكتابفهرستفيعليهنبهناقدمما،بهالاخلال

قدروهذهالخير،إلايردلمانهكررنافقد،منهفصولأثناءوفي

.الصوابهووالمثبت)أحلى(،الاصلفي)1(
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منيرلممنبعضذكرتهماأدى)1(فربما،الشأنهذافياستطاعته

الامرفليس،مرتبتهحطإلى-الكتابهذاالاالعالمالإمامهذاكلام

بمؤلفاتهوعليك،العلمفنونفيالاعلامالائمةاحدفالمذكور،كذلك

وتهافت،الركبانبهاسارتوقد،وعقليةشرعية:النظرياتفنونفي

فلا،وقتكلفيمطلوبوالحسن،الزمانأهلحذاقتحصيلهاعلى

عنمعربوالحق،والمخالفالموافقيطلبهالعالمهذاكلاميزال

ونفعه،درجتهالصالحينفيورفيع،سعيهوشكر،عنهاللهرضي،نفسه

ماعندبذلنبقاصدين،بهويعملالحقيقولممنوجعلنا،قدمهبما

."...تعالىالله

:الكتابمطبوعات-9

عزت/بعناية-(م1491هـ/0136)،الانوارمطبعة:القاهرة-1

.(الاولى)ط.صفحة()134فيوتقعالحسينيالعطاء

عزت/بعنايةهـ(،)1414،الخانجيمكتبةنشر:الثانية-الطبعة

صفحة.()134فيوتقعالحسينيالعطار

)176(فيوتقعم(،)0791،العلميةالكتبدار:بيروت-2

صفحة.

)184(فيوتقعم(،)7891،عاطفمكتبة:القاهرة3-

.الصوابهووالمثبت)اذي(،الاصلفي)1(
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م(،هـ/0991)0141التراثدارمكتبة:النبويةالمدينة4-

ط).صفحة)335(فيوتقع،الفتحالديننظاممحمد/تحقيق

(.الاولى

الاندلس.دار:-حائل5

بنحسنبنمشهور/تحقيقم(،هـ/3991)1414:الاولىط-

صفحة.)528(فيوتقع،سلمانبنمحمود

صفحة.)528(فيوتقعم(6991هـ/14)17:الثانيةط-

والتوزيع.للنشرالاثاردار:القاهرة-6

عبدالرحمنأبي:تحقيقم(،4002-هـ)1425الاولى-ط

صفحة.027()في،سعدبنعادل
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التحقيق:فيالمعتمدةالنسخوصف-01

خطئة،منهااثنتين:نسخثلاثعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

العطارعزتبتصحيحها:قام.،التيالثانيةالطبعةهي:والثالثة

الحسيني.

.()ظالظاهريةالنسحة-1

الجامعةفيمصورةومنهالظاهريةالمكتبةفيمحفوظةوهي

المجلدهذاضمنالكتابهذاويقع)328(،برقمبالمدينةالاسلامية

ترتيبفيالدراري"الكواكبكتابضمنق(944-ق)348من

بنعليالحسنلابي"البخاريأبوابعلىاحمدالاماممسند

المتوفى")1(زكنون"بابنالمعروفالحنبليالدمشقيعروةبنالحسين

هـ.837سنةفي

وخطها،الناسختعليقاتمعصفحة(01)0فيالنسخةهذهوتقع

النقط.مناحياناويخلوالغالبفيمقروءواضح

أحمدبنيوسفبخطهـ،083عامالنسخةهذهكتبتوقد

.()2(سليماناه)بابنالمعروف

لابنالمنضدوالجوهر214(،)5/للسخاوياللامعالضوءفيترجمتهانظر)1(

والسحب222(،)7/الذهبوشذرات(،1)80ثم99(،-59)ص/المبرد

وقفهـوهو1281عامالكتابهذاراىأنهوفيه735()2/حميدلابنالوابلة

.مجلدا()127فيويقع،المقدسيعمرابيالاسلامشيخمدرسةعلى

على-وتعفباتهتعليقاتهخلالمنويظهر،الانإلىترجمتهعلىاقفلم)2(
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يلي:بماالنسخةهذهوتمتاز

)97(بحواليالقيمبنوفاةبعدكتبتحيثتاريخها،قدم-1

الصفحةإلىالواحدةالكلمةبينماعديدةبزياداتانفرادها-2

)ص/112-113،انظر،الكتابحاشيةفيمبئنهوكمافاكثر

.)165

فصولوإحصاء،المولفكلامعلىبالتعليقالناسخقام3-

هذافي)*(علامةبوضعقمتوقدفصلا،)165(فبلغتالكتاب

المؤلف.علىالمتعقبالفصلنهايةفي،الكتاب

،والقتاللحروبوالفروسيةفيودرايةومعرفةباعوله،عالمأنه:المؤلف

وماتها،ومدارومعاناتها،الحروبأحكامفيالمكروب"فرجكتابوله

.وغيرهبأمرها"يسوء

وليسهذا،أحمدبنليوسفأنهاليظهر،النسخةعلىلتعليقاتوتلك

معها:أمورلعدةوذلكزكنون""لابن

الحروبمنشيءفيشاركأنهترجمتهفييوصفلمزكنونابنأن-1

هذا.حمدبنيوسفبخلافبها،ومعرفةدرايةلهأو،والقتال

لهأن-عليهاطلعتفيما-زكنون""لابنترجمممنأحديذكرلمأنه-2

."...الحروبأحكامفيالمكروب"فرجكتاب

فهي،والشدةالجفاءمنشيءفيهاوالردودالتعقباتهذهأسلوبأن3-

تشبهولا،والقتالبالحروبومعرفةباعلهالذيأحمدبنيوسفبكلامأشبه

.العبادةإلىوالانقطاعبالزهدوصفلذيزكنونابنكلام

أنهفينصوهذا([...:"أقول:بقولهمصدرةالتعقباتهذهورود-4

زكنون.ابنكلاممنلا،الناسخكلاممن
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ويضعب)كأ(،الناسخلهارمزاخرىنسخةعلىمقابلةانها-4

الداخل.منالمنقوطةوالدائرة،(!)بلغالمقابلةعلامة

حائل:-نسخة2

.يعقوببنعلي/الشيخمكتبةفيمحفوظةوهي

معتادنسخيوخطها،صفحة)702(فيتقعالنسخةوهذه

وناسخها:هـ،02/9/1318فينسخهامنالفراغوكان،واضح

)1(.سليمبنعمربنمحمدبنإبراهيم

النسخة.هذهعنهكتبالذيالاصلإلىالناسخيشرولم

يلي:بماالنسخةهذهوتتميز

.09(ق،63)قفيكمااخرىنسخةعلىمقابلةانها-1

)كذا(عليهايكتبمشكلةعباراتاوالفاظمنالنصفيكانما-2

09(.98،قق36،)قفيكما

ق،47ق،44ق،41ق35،)قفيكماعديدةتصويباتعليها-3

وغيرها..(801ق،05

كتبمنكثيرابخطههـكتب1278عامبريدةفيولدالزاهد،العابدالعالم)1(

المستقنعوزادالفقهعمدةيحفظوكان،أبيهبعدالإمامةوتولى،العلم

هـ.1351عامتوفييخطيء،يكادفلاقلبظهرعنويكتبهما

العمريصالح:تأليف"القصيموعلماءوتلميذهمسليمال"علماء:انظر

034(.)6/نجدوعلماء211-212(،)2/
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:()مطالمطبوعةالنسحة-3

طبعتوقد،الحسينيالعطارعزتالسيدبتصحيحالمطبوعةوهي

سنةالخانجيمكتبة-الثانيةط،سكرومحمودالعطارعزتنفقةعلى

بطريقالنسخةهذهعلىعثرانهالعطارعزتذكروقدهـ.1414

يرجع،ومفهوممقروءبخطمكتوبة،الوراقيناحدعندالمصادفة

.الهجرةمنالتاسعالقرنإلىكتابتهاتاريخ

)1(

)1(.نصيفمحمدالشيخعنداخرىنسخةعلىقابلهاثم

حائل.نسخةوهي

رقم"المحمدية"الفروسيةباسمالعراقيالمتحففيخطيةنسخةوهناككل!

وهوالكتابهذافيلماموافقواؤلها،صفحة)15(فيوتقع)8822(

.(...الحقودين،بالهدىرسولهارسلالذيلله)الحمد

.الكتابهذامنقطعةانهاويظهر

.(1)70رقم(183أ/ص4/ع)مالعراقيةالموردمجلةانطر

بعنوان]3/436[)976(بالهنداباد-بحيدر-الاصفيةفينسخةوهناكمجلأ

عليها.نطلعولم،القيملابنمنسوبة،"والرمي"السبق

في"الفروسية"بعنوانبتركيا-استانبولفي-بكوبريللينسخة*دوهناك

)1362(.رقممجموع

الذيللمكتبةالتفصيليالفهرسعلىوالاطلاعإحضارهابعداتضحوقد

هذاان-39(:29)2/افيكاروجميل،ايزكيوجواد،ششنرمضان:اعده

رقمالأزهريةفينسخعدةلهالكتابوهذا.حزاماخيبنليعقوبالكتاب

وغيرها.تشبربيتيوفي)633(،

باشاتيمورمجاميعضمن،المصريةالكتببدار،التيموريةالنسخةوهناك*

05(.)ص/راجعسعد،بنعادلبتحقيقأخيراطبعتوقد

54



:الكتابتحقيقفيالمنهج-11

النسختينعلىالنصمقابلةبعد،المهمةالفروقإثبات-1

الخانجي.بمكتبةوالمطبوعةالخطيتين

داخل)ح(وحائل)ظ(،الظاهرية:النسختينارقامإنزال-2

ناسختعليقمواضعإلىالاشارةمع،معقوفتينبينووضعهما،النص

.)*(النجمةعلامةبوضعالمؤلفكلامعلى()ظ

كتبمنمصادرهاإلىالنصفيالواردةالمسائلعزو3-

الاربعة.المذاهب

اللغة.كتبمنالغريبةالكلماتبعضتوضيح-4

.الامكانقدرالمؤلفاوردهاالتيالنقولتوثيق-5

عليها.والحكم،والآثارالاحاديثتخريح-6

والفهارس،اللفظيةالفهارسعلىتشتملعلميةفهارسوضع-7

التفصيلية.
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التحقيقفيعليهماالمعتمدالخطيتينالنسختينمننماذج12-"



لمايم

سممر.

صضطءلار!لىللىض!فط!مارظءورإم!ايثرنرمصن!ابم1لمفركاىذنجىءرإ\!4!.،فيمر

راكهشهـسماط!صهـطلرلم،مرفير6ذفرضلاللأزجمدلؤومتيلأعافذصرحباذ!الىاطصإلمين!اش

!ند0لدددلأرف!به!راائاذرلدلغس!4حمدط!ودا!لمبمتا.وررضطاء؟!بم\ا-،!-

بدنجبمخهـ1!1أسضعردطيرأ!كايرحمتوالرهـئاالممبخلصفىطاص!حثفيعكطلكأقآخا!-اءإا

لمقشاد،بم!ضزةضعان!أ.لأ،ريإشووكا!هارلرصزاإطدصلزشط6صرفىسسلرصبم-اق

صهـمرر!ف27!!ضذفلازلمافى-صطماتتال!لأفلزلطهـا!جرر1.طكأهر،ا(.صمرردرصروليرؤ

بمصلناضناا،لتص!لكد!اب!،ليونارإهلا)ا،أل!بزلزكؤمن!رنزرربهأها،اارملسل!!

بب2إفىتلرسيرا\طز-طلهـاولمحقمعانالرنزلملمحكمضلرونجلمفرءبلسلراؤم!ااكا3جلى0هـ2ا

هـماطاهرايخرفزحرصمئداكدد!1نز،الزح!لمروصهـهز"01ل!ن!3،يخ"طررءلا،لونىسبزط.،

الؤرشينب!صإلمالمحررصأ.ال!ر!ا-،حأر!المرطوفير6ضئامرساضراا-ص!ط!وشيخح!ممط!ا

نجيقحبسرنا.نفلايخ!ل!،لمسدض.ض!ئ!اازبرمحك"يرطزالىضطوالخ!!قرأايليانفلثرشرااأ

!نرمزثةف!إديزااء-فدث!زاك!زالمنزدنرلموعراض4مما.را-كر3!ب!.تر!د()6نا"للز،لاطل

كل/4)متثرلأاانارإصرفىهضبطأطررف!،ل!اإ\خمآ-ل!ارااحزلماالدحؤاثماكدلم4!ولمل!حط

صضي!و،!عدالمحارتدضى،صط4لمقلقكتكلنرارلحلحقممفتربلالافيابرنبملمحاأ

هشءندفى!لىالمرز،،طباطك!زكى43لىبرتجرلماخبماللايخغامفنحرازماخل9!الىللأط،!ا

شفرهـ،فلا،!اامافي-نصعراز+3:ق!،شفىصىز،!صفعيموكاذاضىاا!دز

بئةملىاشاءل!هراهـ4!!اس1وىءر!1مىر!افيدص؟هفيل!ا!،رنع-!خبم/ضهتشاظرأ

كال!!س!أص!بر.!.لمارفىضد!يمانهللضو

زكرليعيرائداا،

رصيزلمحبريمزنمسهـبهـاياسلىساللابرهبراف!ل!ضاهـص!ايتتد!سافماأبماطافنمالماإ

ثجا.ا،ديزسلظزم!صلدكألىسافماإسظهصلم،1رصهـلمحمىن!اصأعلازرمزلمم!صى

وذشبزلملزظلدتلأاتمائلىضطهظسدبملالممنؤانالزالسءرتعقتابماالمر!)لهزل!ا!اا،ا،ر

ريزرالم)لزمات101-لغبخبرزفىدتلوبامراكلتيذ.نرط!ؤصئ،،للرانزالرعها!ااسمض9

رصرلىأ9اإد"ركلققدينفيجم!ناودسسز!ظف!ت1زلغلمحر-،اصم،ظلأسفل!لا

-لعيملاددرالزلمصدمقذقلطلرهـحرهـعزر،!ماب!يالماييمال!إلاكألىددمالهاصور.هـشرك!4

11311.اكل.!.لأ-،10111/
دالر!خطملصرز.ستلررؤنجلى،ب!ءننرقفيت!لمز3،ص-صهـضروسبمإ

ك!صىروئهلىءلعرأ/لى1.،لمل!يه!الن!إهـ-1لم!التتالبههـلجم،بئ2رهـأهـزظلىاممدزا!:لم

زط!لرثلىلموءلم،ل!ضككضتاحكلمم!ا"اجلا!وع!الزوص،ثشا!1اإس،نمه!2-لمحألى،ظ

(ظ)الظاهريةالنسخةمنالأولىالورقة



رن!صطدلنل)*.:!هاتاحدتانو+ذل!بئ،رطا،حعالط!اط3"اا2اللؤ!او!مد%،لطا،

لحلئلاى3والعألأأفدضحمومداالممفىلأنءأب!دممدتمنعولذلملرنن!ر!/ءيىطمدكاكلا

هـبرر1ت+أفوشدلهشصطسرالىلمفزلممملأسطلكا!فزيىالةأعنالاوصن!"في.

ر،!لمممولصنوظلأظل!اضال،كاما!ضلكلتلوطاير!والارظأرقطد!ق!الدفي-/

3فدللصغفلارلمضطشنولوفضددشفم-طصشهل!ارزلهيرلحاص!إلمحند!دبئا05إلإهـسنم

لىالر!قس!لهشريأسشالزول!لبداهـكل!دلماوذالمحأتجبتقنايدا!ضماالمرطهرانا!را/صط

ممطتألتعضنتلالالملي!ا-الدل!ركمد،!ررالمالئرنراشىا!ا*أ-سسسىت

هـطراأ!حماصفهالأ!ثاواللداأاصفم4ا!لاولالمممه-ر!ملىطحورباافنىكأنج!شاخلأنالمر،

ىو!لطاخونقولتد!اجبنهول!اؤطهدمعوضدذلدكر،ليرادامرفيءللىواوالنماتاسرمغط

رلصنرربشىولءرحلا\ناواصا2بءلدمرلمحوص!-ئيلذهـ!مماينوامرالماورلراالطااضئاذاوبر

كمادلمماهـددطئرلا!ىإضابخبنإ،!!ر!الندالر!)كلق!اث11لها!،ء-لرعدمزخغإشقىل!ألم/3!اا

جدلمحرضالزد،رولرنمسفضاكيا!عمانلجفنثبخىكااخما7إ"لأل!اكالكارد"ر!را

.يدجمرن.هـعحلومبافى!صضلاإهـبااللا-نخم.،لدخىسو!إليشحىلذهـمرلى!اؤلافيرتاكنىدلرءأ

ر11أادمسر،كألنئلما1،يريمممرصالرمرمامدشي1اوالذرمنوا4ا،لف!رمودوكحر!لبرجمو،بالمو

نا/فت!ا!اراص!زندمبرمح!!تلوارلمحو1فارلارصررلمادلالمددرل!،

ومر!ال!غنالئلال!ليالحر!اءصله،طامصلمتالماال!يم،اءها،زالرللت،او،1،لا.ء،ص"،

هـلرلىلصهـل!ط/حا

لالظعنرلمابئلالرثا!بئلاو!طرزمرنه!حدلنوهـءإلمظؤلوهفلل.رالرهـلوحىاا

!صردا")00اء-او!ثالى"،اطثضطالللاهلزما:وحر0لظنغ-طانرلمارلأهااحذفر

لىسطا!صفرذا-شممطعأتءإلنصمحفلمد!ك1ل!ضوشئرالىاشماطقط!كر"صي)ضاله

لداللالطااسما.دللاءاؤكرالمءإإ\ألمإنمحغ!ادافىلط!أاالصا!اازعطمطللى-م!ظد/

نهطل!لم!دصأ،لولافالغماإدا!اسارر-ا.:ص-!يرضدفرلمضزتخائلاكا!

لرو!الةلمئد!!لر!افؤلما4ثبد!رلاحر،اضنطلج!الحارو،لمحها)نم-تهرؤسملااد

لهرةإلالنرهانأ،،لهلصاجرلما:(تد،لا!سؤلمهلما،االه!ب!/أرداال!طت!تمالهـلأ!رلاط-نح

للاتايئاحرهـر1هأاحالاداي!واباحز!اما1،إفندالمأتاجالصرلابمدامل!ل!متممبلع.ه!رمندا

لهلىلرنئ!"،!لح!إالطءطو،يخرفصوللمالمرلتااصاامذا،ص،ولسشروطمال-لنالكا.

ازبلركانالألمزاطلل!ا!دهداالجزلارابراافىلتلىثهـفيلأ!لىىا5هـصل!ألأبااولاسكأ

الىلخررا!لمزلمولاطلاثدنأاسععطقيي!م!اااط!للذالالا،ه-الماأ1أاورم/ضول1م!صصذؤفيلى".الأت

لتمماكلهطالهـ"ند؟ننرصارس،رففدلن!ر،ثصيمسونا،ط!دم!لنادءلململم!نرنااخملا01يلا*

المحلررالحرهرهـرل!ل!ىالوافتاد!!ائهـالال!لمفد-شط1!اهـطلوبرافىهل!لذماتاتمدا

ورهـحمزش!ممزشؤر1دصك،ور-لأيفيرلحزدرمتوللىالخر،وض!ض!عملىصرمرلخمنر-*

(ظ)الظاهريةالنسخةمنالأخيرةالورقة



ا-ب!مأ
3صب!!لألما

ضاصرع
ثحيطىى

؟ا،.ءا

ص!ث!لر!ؤ

111

!.

(ح)الحلألليةالنسخةمنالكلابعنوان

صبرص1،

!لأ(،-.



لع!إلرجمبموفدلي!فرللآ!!ربهنيالملال!اال!مالئسغهـاقا

ئسى

لديخااك!قللأجمزومممتدعيالبئ!غاحلمحل!قاا!ملى!أإ

هـعإد!مجأ[مامالشمرى/يعبلمبمىنييإبوجمد/دبىبخاا

صصرسهـصص2بوكالمم!ثعم!هـاعادعلرإ

لمحرلم!علىجمحاودسالدى.
البماصؤدفيلوالذيا!تمم!محرائظاهؤودلنأقىا

لخرلمالديردلىؤافدةبحلايمترالم!اكلىئفاتل!ااالأافى1ا

ش!وسئعؤش!مصيكلسصعداالرردزفيقلؤبلوعطل!!لبر

للىدئافىهـاير!ز!اعرشلمهالمبنألرعمقو!هاك،نهـلىاي!لم

االمبإداد!هساجر"!ي!ىلسنانهـ!بعرلإلسق

لدنحلاصالم!اوا،ميئالمحالمفنترش!دإالشم!لممع"لذىقرفرىص!كلتدنمرعلىاسمدعما

اوالمدافيأ!برامننهاالمؤشأاطؤكمو!ان100للبا

وعدتعليهصبميليالمحةديئلنزالدمنلونإذص!لأخملىإآلمقدفإ

ف!قأألمح!شلىدد!دنيلجهبروا!إوأ!م!آ!صميخمااوانزللبيئاتل!

&صعلىفرممينهـ!لغاكأش!آفألد!منافىثغ!اممما9شد

صاظوهـادركلصلى2يشأعقدهيخ!لممحت!ظافاضلأال!

إإسهلمجانهوضتصلإشن!إلئمظ*امحبتصإلمج!إدهـصا!ا!ا!م!ا

ولافرفيلاود!والصالم!لالاال!ضمزبربالمح!ومدكالرلردرآوان1

فلعط!اصفيسافاالذىاالس!شتوالاسضآولي!م.

!هلمجوللذلمكتناناأكتابهـ!راغ!صالرمح!محل!وكمب

ض!

(ح)الحائليهالنسخةمنالأولىا!يرقه



قيمئلنك،!!ذفىارونوصهـئهذوطلكلفىهذاظومكرنض

وفلجمكجمحوصلللزو،لالمهزاالبىوكلحمكلفبمصمول/ؤ

صصهلاءولساوهعقتز!تلمح!ابر!غ،لتىسلاا!ب!لر

ل!ئمدأليمصيفا-!مررلىعب!الصلمفركالىعبر/ليء
ابريواثم!بط!م!إبيه!لم!اءنلفل!فيلرظيت!ر

س!لمح!المماعنر!مه!ئان!اطل!لممىبه!لعمدا،

س!لىشنىا!في4فدالملمح!بفيا؟ال!يمغ-طذبلىنمه!2

!زد-لهزءنرسوالي%ل!ماماال"ددآلملنال!لمحىلضفىلبر![لقمس!

!براءهق!ءؤلأل!ركالقص!اع!ءر3لمفيحنىئي!

!!ع!ا!ر!!صهد!رتلمحن!المربر(-هـلمال!بزصمكس!ول

!دىفروفي--!روسأدابردقل!البط،د!فمعقولآ!اصن!

سبم!ف!بي!الرم!2نظل!كأسألمألزصك!خ!ما

ئ!ضورمحغب!ا*ىلىلزا!هـكا!كلارصثدمدجمصعنه

!عدد!نماليم!ل!رهقثاوعرتئ!مح!لدفعلاك!إلم!ي!يىغ

سذمافبن!كاكييضر!سجمعلمو!بهيك!هـدتتزمئئإ

ى!اوز!ياممفىئمل!ييميرلا!دلاولمأءم!ت

يىصبرالذهي!صكمعرلم!آىالئ!ذغدافظؤلمئطدآلأ!ى

زصعد!ب!تلملالآلالمح!بيامفمؤ!ىنجدو!ب!ث!ىر؟

علىيئيوءصدبرقىفضلىخيغ!ء؟جمالينفئيرنيقوب

دبفلمح!بطتمفما4ا،بىلتاويممغالناسعل!لىؤدا!هنى

يئىلىش!لمالىءج!محئئوهوااصىكهءلأس.!لهدس

محأتميه!االز!ي!فيسادالبرك!يسىيهئىيهبم!

ا!مئن

(ح)الحلأللبةاللسخةمن(07)الورفة



وع!وهبم!ضعولىلر/دئمأضيىوصوعبذ/فمملو/لوه!

عسطلمجمتمص/لسهـمملهمىعهوفئمضضمانهـمفى/فأ
ملأدروسى/فأ!مهـعد4!مطكلطوطرفىفأفاذا

!ئ!كلم!!م!ر/ض!وهؤلصفذلمسرذفىكليهـقئ!رو/ط

!م!!ىعسمبمام!لقسرالزصومتىا%لئ/و!صمفأء%

لزصالجفمأوصأر!هك!لمجملعفطكو3فىذ//جمع!مف!

انخؤا/ل!نيو!لمجمع!ئ/لم!دبزلض!غ!زعرمم!الهم
لعا!وضعغتيخاىضتىف!م!بةدو"ورا

*لمحسق!حلعظ!وبركلرديئا!ئيا،لهلول!مولهولاكوءلمالىمالم

ف!!!برجمئئلأبمس!لمحولص!؟صسمف!-.!!لمب

ك!!مكلىل!لجمهتن-فىعتبر!يحرصلا-ء

-ت-*الدنرلةال!بيريىم!نمتخزنج!ء--ص

!ا."-0-ء--"-ءصسضو!ز!.

.قهـي!ىهـعيحيرح!اأ،ص

مى!كالم

(ح)الحائليةالنسخةمنالأخدرةالورقة



*فهرس

الصفحةرقمالموضوع

6-000.000000.000000.0000000.05المحققمقدمة-

9-000.0000006الفروسيةموضوعفيالمصنفاتمن-طرف

00000000051بهوالتعريف"المحمديةالفروسية"كتابدراسة-

12-0000000000500000.11وعنوانهالكتاباسم-1

000000000000000000021المؤلفإلىنسبتهإثبات-2

41-000013ذلكإلىدعاهالذيوالسبب،تأليفهتأريخ-3

-0001518له؟كبيركتابمنمختصرالكتابهذاهل-4

ثناؤهمأو،فيهواطلاعهم،منهالعلما-بعضإفادة-5

-1825عليه.................................

الكتابفيالمؤلفموارد-6

21-00000026باسمائهاصرجالتيالمصادر:الأولالقسم

2-92لأ......مؤلفيهابأسماءصرحمصادر:الثانيالقسم

-لأ000000000.000000000353ومحتواهموضوعه-7

وكتاب"،الكتابناسخ"أحمدبنيوسفبين-8



94-3لأ..................0055"المحمدية"الفروسية

05-9؟000000..000000000.0الكتابمطبوعات-9

54-0051+.+..التحقجقفيالمعتمدةالنسخوصف-01

00000000000000055+.الكتابتحقيقفيالمنهج-11

المعتمدةالخطيتينالنسختينمننماذج-12



غمالأمنومالحقهاأ!ؤلةئطقيمثاراب!ما!إأ

(11)

ألسب

!
.!سرلم!

لمحئاثسدرعا

سألمجفط

لجوزيةقيواإقأيوببمىننإيىبنصاللهبخديى%ملإماا

(196-157)

تح!!

اءنج!هـالدنمثئرعثزائد

إشراف

"ص،س+

ئئن

تفولل

نحيرلةاجيملراالمحريزاعبدبننسسيامؤسل!مة

أئخالةز3أفابز

!تمثروالسوزيح



غمالأمنومالحقهاأ!ؤلةئطقيمثاراب!ما!إأ

(11)

ألسب

!
.!سرلم!

لمحئاثسدرعا

سألمجفط

لجوزيةقيواإقأيوببمىننإيىبنصاللهبخديى%ملإماا

(196-157)

تح!!

اءنج!هـالدنمثئرعثزائد

إشراف

"ص،س+

ئئن

تفولل

نحيرلةاجيملراالمحريزاعبدبننسسيامؤسل!مة

أئخالةز3أفابز

!تمثروالسوزيح



ف!يصألرحمنألهتجص

بن)1(عبداللهأبو،الدينشمسالحافظالعالمالفقيهالشيخقال

عنه،اللهرضيالجوزيةقيمبابنالشهير)2(،الزرعيأيوببنبكرابي

امين.،درجتهالجنةفيوأعلا،لهوغفر

علىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهارسلالذيللهالحمد

ومنالباهرة)3(والمعجزاتالظاهرةبالاياتيدهو،الأديانجميع

،الفرسانمقاتلةيديهبينتقاتلالسماءبملائكةوأمده،القرانأعظمها

نصرهكما،والعدوانالزيغاهلعنهتحاربالصبابريحونصره

،الزمانمنشهبرمسيرةوبينهموبينهاعدائهقلوبفيوقذفه،بالرعب

والسهمبالسيفمعهتقاتلوالانصارالمهاجرينمنجنودالهقامو

)1(

)2(

)3(

لهاوجودلاإذفحذفتها،أبي()بنبين(عبدالرحمن)ابيزيادة)ظ(فيوقع

،اثاره،حياته،الجوزيةقيمابنكتابانظر.المؤلفترجمةجعمرفي

.17صزيدابوبكرللشيخ،موارده

،عصرهاوحدالعلامةالعالمالإمامالشيخ)قالمط(،)حفي-وجاء

شمسالشيخوالمبتدعينالبدعةقامع،والمسلمينالإسلامشيخ،دهرهوفريد

.(...الدين

علىعادو،بحياتهاللهأمتع]الجوزية[)إمام)الزرعي(بعد)ح(في

(.بركاتهمنالمسلمين

سكرومحمودالعطارعزةنفقةعلىالمطبوعةلثانية،الطبعةفي-وجاء

(.اللهرحمهالجوزيةالمدرسةقيمبابن)المعروف

اللهمتعالجوزية)إمامهـ()1414الخانجيمكتبةطبعةفي-وجاء

(.بركاتهالمسلمينعلىعادو،بحياته

)والمعجزات(.منبدلا(الحق)ح()ودينفي

3



الاقران،تصاول)2(السباقميادينفي)1(يديهبينوتصاول،والسنان

للمبيعتسليما،الأثماننفائسوأموالهانفوسهامننصرتهفي)3(وتبذل

الضمانللبائعوالتزم،المصدوقالصادقيديعلىعقدهجرىالذي

لهوالجنةلهأدتفولهموسهؤ!المؤمنينمفاشترىلله>!إن

الئؤردةفيحقالخهاوغاوغنلونفيقنلوناللهسبيلفييقملوت

بالبيناترسلهارسلالذيوتبارك،[111/]التوبة(انوالقؤنجيلوافي

ومنافعشديدبأسفيهالحديدوأنزل،والميزانالكتابمعهموأنزل

الشجاعةوجعلالفروسيةوعلم،الانسانمصالحتتم)4(بهاللناس

اهل2[]ظ()وانصارهلحزبهوكملهيشاء،منبهيختصفاضلاخلقا

.)6(الجبانللبخيلومقته،الشجاعللجوادمحبتهفأوجب،الايمان

والاخرين،الأولينربلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

خلقهعلىأفاضالذي،والأرضينالسماواتوقيوم،)7(العالمينواله

نأ:كتبهالذيالكتابوضمن،الرحمةنفسهعلىوكتب،النعمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

كلمتين.بمقداربياض)ح(وفي)ظ(،من(يديهبين)وتصاولقوله

.(الاقران()بياض)إذا)ح(وفي،(تسابمت)إذا)مط(في

مننصرته)فيهكذاوجاء)وتبذل(،)ح(منوسقط)وصرفت(،)مط(في

تفرسها(.

.(...مصالحبهاتتممط()ومنافع،)حفي

(.الايمانأهل)واصاره)ح(وفي(،الايماناهلحليةصاره)و)مط(في

فيووقع(،الجبانالبخيلومقت،الشجاعالجوادمحبة)فاوجب)مط(في

)وكمله(.كلمةعلىمضروبوكانه(ومقتهوكملهالشجاع000))ظ(

(.والاخرينالاولينوإله،العالمين)ربمط(،)حفي



سمائه،وفعالهوباوصافهعبادهالىتعرف،غضبه2[]حتغلبرحمته

فهو،وعطائهبإحسانهوابتدأهموالائه،ييعمه)1(إليهموتحبب

والفضلالنعمةفله،بالاحسانإحسانهعلىوالمجازيإليهمالمحسن

عكتمنوألافلأشلمواأنعلبكيمنون>،والامتنانالجميلالحسنوالثناء

.[71/]الحجرات(لتلإيمنهدلاك!أنعلتكليمنالئهبلإسنمكو

منوخيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

،والجانالانسجميععلىوحجته،عبادهوبينبينهوسفيره،حلقه

وأبينالطرقأقومإلىبهفهدى،الرسلمنفترةحينعلىأرسله

بحقوقه،والقياموتعظيمهومحبتهطاعتهالعبادعلىوافترض،السبل

اللهفشرح،طريقهمنإلالأحديفتحفلم؛الطرقجميعالجنةإلىوسد

الهاديبالكتابوبعثه،وزرهعنهووضع،ذكرهلهورفع،صدرهله

له،شرانلاوحدهسبحانهيعبدحتىالساعةيديبينالناصروالسيف

منعلىوالصغارالذلةوجعل،ورمحهسيفهظلتحترزقهوجعل

ومنأجلها،الكتبمنعليهوأنزل،والعصيانبالمخالفةأمرهقابل

خيرهاهمأمةسبعينيوفونوهم،أفضلهاالاممومن،أكملهاالشرائع

مراتبومنبأزكاها،الاخلاقمنوخصه،الرحمنعلىوأكرمها

فهو،الانساننوعفيفرقهماالمحاسنمنلهوجمعبأعلاها،الكمال

كما،وأجودهم،قلباوأشجعهم،خلقاوأحسنهم،خلقاالناسأكمل

لسانا،وأفصحهم،عشرةوالطفهم،صدراوأوسعهم،عريكةوألينهم

ونسبا.بيتاوأشرفهم،جناناوأثبتهم

(.()بنعمته)ح،مط)1(في



بنمنافعبدبنهاشمبنعبدالمطلببنعبدادثهبنمحمدفهو

بنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصي

بننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضر

.عدنانبنمعد

خلقهمنوالصالحونورسلهوانبياؤهوملائكتهتعالىاللهفصلى

وآتاه،إليهودعاووحده،وصفاتهوأسمائهتعالىباللهعرفناكما،عليه

فيبهوعدهالذي3[]حالمحمودالمقاموبعثه،والفضيلةالوسيلة

وبركاته.اللهورحمةعليهوالسلام،)1(الفرقان

مابعد:أ

والسيف،والبرهانبالحجةالاسلامدينأقامتعالىاللهفإن

يتملاشجيع)2(وكلاهما،شقيقانأخواننصرهفيفكلاهما،والسنان

والمرتبةالشريفةالمنزلةوهذه،الجنانوثباتالقلببشجاعةإلا

المسرةعليهحرمتكما،جبانمهينكلعلىمحرمةالمنيفة

فهو،والاحزانوالمخاوفوالغمومالهمومقلبهوأحضر،والافراح

بالهئمفقلبه،إليهقاصدةمصيبةوكل،عليهصيحةكلأنيحسب

)3(
.والحسبانالظنبهذامغموم

)الفرقان(.منبدلا(السلامدار)فيمط(،)حفي)1(

السكيت:ابنقال.الشجاعةمن،شجاعبمعنى:وشجييع)ظ(.فيليست)2(

274()1/سيدهلابنالمخصصانظر"شجاعةوامرأة،وشجاعشجييع"رجل

العربي.التراثإحياءدار-ط

مغمور(.مط()بالحزن،)حفي)3(



الدينلاهلفأكملها:نوعانوالشجاعةالفروسيةأنعلموقد

.الشجعانبينمشتركمورد)1(:الثانيوالنوع،والايمان

أشرفمنهيالتيالنبويةالشرعيةالفروسيةفيمختصروهذا

الرحمن،)2(نصرةعلىلأهلهاالحاملة،والأبدانالقلوبعبادات

الاوطانمنبعدعلىعلقته،الجنانغرفاتاعلىإلىلهمالسائقة

فما،الشانهذافيبضاعةوقلة،والإخوانالأصحابعنواغتراب

منفيهكانوما،وتوفيقه)3(وتفضلهاللهفمن؛صوابمنفيهكان

)4(.ِء
وبالله-فأقول.بريئانمنهورسولهوالله،الشيطانومندمني؛.

:-التكلانوعليه،المستعانتعالى

بينسابقأنهعنهوثبت،بالاقدامسابقأنهلمجمالنبيعنثبت

نضالحضرأنهعنهوثبت،الخيلبينسابقأنهعنهوثبت،الابل

معوصار،الاخرىفأمسكت،الطائفتينإحدىمعوصار،السهام

الصديقعنوثبت،بالقوسرمىأنهعنهوثبت،كلتيهما()الطائفتين

لاذلكأنعلىوراهنوه)6(،للفرسالرومغلبةعلىمكةكفارراهنأده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(دومور)(ظ)في

(...تفاغر)لهقوعند(مط،)حفيءجاو،(ةهز)()حفيو،(ةعز)(مط)في

.(..الاصحابمنواغتراب،الامنمنبعدعلىعلقته،الجنان)غرف

(.وتوفيقهاللهفضلمط()فمن،)خفي

)فمني(.)مط(منوسقطت)ونهى(،)ظ(في

)ظ(.فيليس(الطائفتينمعوصار،الاخرى)فأمسكتقوله

.()الفرس()ظ



النبيمن)2(بعلمذلكوكان،الجانبينمنالخطرووضعوا)1(،يكون

معراةالخيلوركب،بالرمحطعنانهلمج!عنهوثبت،وإذنهروف!

)3(
وتقلدالسيف.،ومسرجه

:م1بالأقدمسابقتهفأما

عائشة؛حديثمنداود"ابيو"سنن،أحمد"الامام"مسندففي

اللحم؛ارهقنيإذاحتىفلبثنا،فسبقته4[]حلمجي!النبيئ"سابقني:قالت

.")4(بتلك"هذه:فقال،فسبقنيسابقني

)1(

)2(

)3(

)4(

بقوله:الحاشيةفي)ح(ناسخوعفقذلك(،يكونالأ)على،ح()مطفي

)مط(فيوجاءفتأمل".القمار،تحريمقبلمكةلاهلبكرأبي"مراهنة

)الخطر(.منبدلا)الحظ(

)ظ(.من

ومعزاة(.مط()مسرجة،)حفي

)هذهوفيهلهواللفط)24118(رقم)6/93(مسندهفيأحمدأخرجه

)9791(،رقمسننهفيماجهبنونحوه)2578(رقمداودبوو(،بتيك

)1565(رقممسندهفيوالطيالسي)261(،رقممسندهفيوالحميدي

)707(رقمالكبيرعللهفيوالترمذي608(رقم)2/مسندهفيواسحاق

وغيرهم.(125رقم)23/الكبيرفيلطبرانيو

فذكرته.عائشةعنابيهعنعروةبنهشامعنطرقمن

كثير.اختلافالحديثفيوقعوقد

فذكرته.عائشةعنسلمةأبيعنرجلعنهشامعنواحدغيرفرواه

لين(.وفيهجدعانبنزيدبنعليهوالرجليكونأن)ويحتمل

.البخاريإليهومأو،والدارقطنيالرازيزرعةأبوالطريقهذاورجح

للترمذيالكبيروالعلل2482(،رقم)2/حاتمأبيلابنالعللانظر

الدارقطني=وعلل72(،71-)3/الطيالسيمسندمحققوحاشية937،ص



غ!يمالنبيفقالسفر،فيكانواأنهم)1(:اخرىروايةوقي

فسابقها،"سابقيني":لعائشةقالثمفتقدموا،"تقذموا"،:لاصحابه

ثم،"تقدموا":لأصحابهفقال،أخرىمرةمعهسافرتثم،فسبقته

."بتللش"هذه:فقالفسبقها)2(،""سابقيني3[]ظ:قال

:رهانبغيرع!يويديهبينالأقدامعلىالصحابةوتسابق

نحن"بينما:قالالاكوعبنسلمةعن")3(مسلم"صحيحففي

ألا:يقولفجعلشدا)4(،يسبقلاالانصارمنرجلوكاننسير،

وتهابكريماتكرمأما:فقلت(؟مسابق)منهل؟المدينةإلىمسابق

رسوليا:قلت:قالع!ؤ،اللهرسوليكونأنالالا،:قالشريفا؟

شئت"،"إن:فقال،الرجلفلأسابق)6(ذرني،ميوأنتبأبي!الله

."المدينةإلىفسبقته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ق/ا(.)5/122

لابنالتمهيدانظروغيرهما.عبدالبروابنحبانابنصححهوالحديث

09(.)14/عبدالبر

منه.بأطولبنحوه)26277(رقم)6/246(مسندهفياحمدعند

فذكرته.عائشةعنابيهعنهشامعنالمعيطيجعفرأبيعن

المسند.راجع،غرابةالطويلمتنهوفي

-(.وسبقنيسابقنيثم-)فسبقته)مط(في

مطولا.)7018(رقم

)ابدا(.)ح(في

كلامهسمعتفلما:قال،ذلكيعيدمسابق؟()فجعل)منقولهبعدمسلمفي

شريفا(.تهابولاكريما،تكرماما:قلت

مسلم.وصحيح)ظ(،منوالمثبتالأسابق(،)ح(وفي)اسابق()مط(في



!م!:رعتهمصاوأما

رىنة"ان:ركانةبنعليبنمحمدعنداود")1(ابي"سننففي

.غ!ي!"النبيفصرعه،غ!يمالنبيصارع

الحافطالحجاجبوشيخنااخبرنا:نذكرهاقصةفيهالحديثوهذا

بنهاشمبنيزيدعبدبن"ركانة:قال")2(الكمال"تهذيبكتابفي

بنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنالمطلب

النبيصارعالذيوهو،الفتحمسلمةمنكان،المطلبيالقرشيغالب

وقيل:.إسلامهقبلوذلكثلاثا،اومرتينغ!ؤالنبيفصرعه،غ!م!

)1(

)2(

82()1/الكبيرتاريخهفيوالبخاري()1784رقموالترمذي4(،)780برقم

وغيرهم.71()5/الكبيرفيوالطبراني338(و)3/

بعض".منبعضهسماعيعرفلا،مجهولإسناده":البخاريقال

ابانعرتولا،بالقائمليسوإسناده،غريبحديث"هذا:الترمذيوقال

".وكانةابنولا،العسقلانيالحسن

وفي،كممالنبيصارعإئه"ويقال013(:)3/الثقاتفيحبانابنوقال

نظر".خبرهإسناد

جعفرأبيبجهالة)7/934(الميزانفيالذهبيايضا،ضعفهوالحديث

العسقلاني.الحسنبيو

251(.)6/للبيهقيالنبوةدلائلانطرنطر،فيهاأخرىطرقوللحديث

بيانهسيأتيكمابالإرسالمعللكنه،عباسابنحديثمنشاهدوله

)ص/913-138(.

.)9/221(
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الفبيمصارعةفيرويماأمثلوهو،إسلامهسببكانذلكان)1(

أصل".لذلكفليسجهلأباع!يمالنبيمصارعةمنذكرماماو.ع!يم

شيخنا.كلامانتهى

:(")2("النسبكتابفيبكاربنالزبيروقال

،الاسلامقبلبمكةغ!ممالنبيصارعالذييزيدعبدبن"وركانة

بك،آمنتصرعتنيانمحمد!يا:فقال،الناساشد]حه[وكان

.بعد"أسلمثم،ساحرإلكأشهد:فقال،ع!يماللهرسولفصرعه

فصل

الخيل:بينع!ي!مسابقتهوأما)3(

اللهرسول"سابق:قالعمرابنحديثمن")4("الصحيحينففي

)1(

)2(

)3(

)4(

)ح(.منسقط

-69(.)ص/59:"قريش"نسب

)ظ(.فيليست

والسنة،بالكتابالاعتصامكتاب)99(فيصحيحهفيالبخارياخرجه

1672()00/6.العلماهلاتفاقعلىوحضقغجم!النبيذكرما:باب)16(

)0187(.رقمالامارةكتاب)33(فيومسلم.لهواللفظ)5096(رقم

للخطابيالحديثغريبانظر.سباقأولغزواعدتالتيهي)ضمرت(:

.)1/325(

المدينة.قربموضع)الحفياء(:-

71(.)6/الباريوفتح)1/458(،للبكرياستعجممامعجمانظر

فيطريق:لثنيةودونها.اوالمدينةيمينعنموضع(:الوداع-)ثنية

-1373(.)2/1372استعجممامعجمانظر.مفلوقالجبل



ثنيةإلىالحفياءوامدهامنها،ضمرتالتيفأرسلت،الخيلبينغ!يم

."زريقبنيمسجدإلىالوداعثنيةامدهاتضمرلموالتي،الوداع

إلىالحفياءبين"ان:عقبةبنموسىعن"الصحيحين")1(وفي

."سبعةأوأميالسئةالوداعثنية

الوداعثنيةإلىالحفياءبين:شتفيان"قال)2(:البخاريوقال

."ميلزريقبنيمسجدإلىالوداعثنيةومن،سئةاوأميالخمسة

أحمد")3(الامام"مسندوفي

."وراهنالخيلبينسبق!يمالنبي

"أن:ايضاعمربنعبداللهحديثمن

)1(

)2(

)3(

يذكرهولم،للبخاريواللفظ)0187(،ومسلم)2715(،البخارياخرجه

مسلم.

)3/5301(.الخيلبينالسبق:باب)56(الجهاد،)01(فيصحيحهفي

عنالمباركبنعبداللهعنعتابعن)5348(رقم)2/67("المسند":

.فذكرهعمرابنعننافععنعمربنعبيدالله

ادله:عبيدعنجماعةرواهفقدجذا،غريبة)وراهن(:ولفظة:قلت

كلهموغيرهمنميروابنعبيدبنومحمداسامةبيووالثوريالقطانكيحتى

)وراهن(.وبدون،الصحيحينلفطبمثلبهنافيععنعبيداللهعن

بنوموسىسعدبنوالليثالسختيانييوبومالكالامامرواهوهكذا

عننافععنكلهمزيدبنسامةوأميةبنواسماعيلاسماءبنوجويريةعقبة

)وراهن(.لفظةوبدون،الصحيحينلفظبنحوعمرابن

اعلم.والله)شاذة(اللفظةفهذهوعليه

)9/991(.المهرةوإتحاف622(،-621)01/الجامعالمسندانطر
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)1(

)2(

)3(

")2(.السابقعطىو،الخيلبين"سبق)1(:لهلفظوفي

تراهنوناكنتم:لهقيلانهانسحديثمنأيضا"المسند")3(وفي

والمسند.)ح(،منوالمثبت،الموضعينفي)سابق(مط(،)ظفي

منهبأطول02()01/الكبرىفيوالبيهقي)5656(،رقم19()2/المسند

عنالعمريعنكلاهماسليمانبنوحمادنوحأبيقرادطريقمنوغيرهما.

جم!اللهرسولفأعطىاميالستةمنتجريكانتالخيلأنعمرابنعننافع

حماد.لفظ.([السابق

.عبدالرزاقخالفهماحيث،غريبة(السابقعطى)وقوله:قلت

الصحيحين.لفطبمثلبهنافععنلعمريعنفرواه

)5969(.رقم03(4)5/المصعف

سليمانبنوحمادمفاريد،لهثقتهمعقرادفإن،أرجحعبدالرزاقورواية

نافع-عنالجماعةروايةتوافقروايتهفانوايضا."مجهول":البيهقيقال

في-عمربنوعبيداللهعقبةبنوموسىسعدبنوالليثيوبومالككرواية

وغيرهم.وجويرية-عنهالراجحةالرواية

.شاذة(السابقعطى)وفلفظةوعليه

".الخطاببنعمرفيهأعطىمنول"و:قالأنهالزهريعنوردوقد

)33537(.3ر531()6/المصنففيشيبةابيابنأخرجه

181(.)4/الحبيرالتلخيصانظر

)6/532(شيبةابيابنخرجهو91368(،و)12727برقم256(و016)3/

والطحاوي)0885(،رقم)6/303(الاوسطفيوالطبراني)33547(،رقم

وغيرهم.103()4/والدارقطني(،)9918رقم)5/158(الاثارمشكلفي

أنسعنلبيدأبىعنخريتبنالزبيرعنزيدسعيدبنعنطرقمن

..مطولافذكره

خريت،بنالزبيرإلالبيدأبيعنالحديثهذايرو"لم:الطبرانيقال
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"نعم:قال-؟يراهن!يهاللهرسولكان:أو-ع!يماللهرسولعهدعلى

فسبق،سبحةلهيقاللهفرسعلىع!يماللهرسولراهنلقد،والله

.عجبهم(ولذلكفانبهش)1(،الناس

)1(

)2(

بينسبقغ!يمالنبي"أن:عمرابنعنداود")2(أبي"سننوفي

زيد".بنسعيد:بهتفرد

مختلفوسعيد-زيدبنحماداخو-زيدبنسعيدبهتفردالحديث:قلت

لكمالتهذيبانظروهمهمنفيخشى،ومضعفموثقبينفيه

.)01/441-444(

)فبشق(.)ح(وفي)فانتشى(،الأخرىالروايةوفي)فبهش(،المسعدفي

الشيءإلىنظرإذاللانسان"يقال)3/144(:غريبهفيعبيدأبوقال

".إليهبهشقد:بهوفرحإليهسرعوفتناولهفاشتهاهفاعجبه

)4/992(والدارقطني)6466(رقم)2/157(أحمدخرجهو)2577(رقم

التمهيدفيعبدالبروابن)4688(رقم)01/543(صحيحهفيحبانوابن

.)14/84(

نافععنعمربنعبيداللهعنالمجذرمسعودأبيخالدبنعقبةطريقمن

.فذكرهعمرابنعن

غريبة.(الغايةفيالقرح)وففلاللفظةهذه:قلت

اللفظة.هذهفيهيذكروافلمكثيرونجماعةعمربنعبيداللهعنالحديثروىفقد

تقدمكما.(..القرح)وففلاللفظةهذهبدوننافععنجماعةهرووكذا

ذكرهم.

خالدبنعقبةتفردإلىالدارقطنيأشاروقد،شاذةاللفظةفهذهوعليه

094(.)01/المساندتحقيقانظر،الزيادةبهذه

المحررانظرالملقنوابنعبدالهاديابنإسنادهصححوالحديث

555(.)2/المحتاجوتحفة51(0)2/

84(.)14/التمهيد.هذا"عقبةحديثصح"إنعبدالبر؟ابنوقال
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."الغايةفي)1(القرحوفصل،الخيل

الابل:بينمسابقتهوأما)2(

"كانت:قالمالكبنأنسعنتعليقا)3(،"البخاري"صحيحففي

الاعرابيئ،فسبقهافسابقهالهقعودعلىأعرابيئفجاء،تسبقلاالعضباء

لااناللهعلى"حق:فقال،ع!يماللهرسولأصحابعلىشقذلكوكان

)4(
".وضعهإلاشيئايرع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)ه(ء
:وقال،القصةبهذهانسعنحميدعنايضا"صحيحه"وفي

فهوالخامسةفي)الخيل(دخلإذا:الاعرابيابنقال،قارحجمع:القزح

للأزهرياللغةتهذيبانظر.السادسةالسنةفيدخلإذا:وقيل.قارح

.)3/0292(

)ظ(.فيليس

رقمتحت)3/5401(غ!بمالنبيناقة:باب)95(الجهاد،)06(كتابفي

.)2717(

وسندهله،واللفظ)2048(رقملسننفيابوداودوصلهوالحديث

صحيح.

عنموسى"طوله:فقالوحدهالمستمليروايةفيوقيعالتعليقهذا:تنبيه

وإنما،اللفظهذاالبخارييسقولم.عنب!"النبيعنأنسعنثابتعنحماد

حمادعنموسىعنرواهلأنه-داودأبيسننمناللفظهذاالقيمابنأورد

.مباشرةبه

.(..الدنيا.منشيئا.).داودابيسننفي

)6136(.رقم
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.وضعهم(الاالدنيامنشيئايرفعلاانوجلعزاللهعلىحالا"وان

اللفظوفي،شيئا"يرفعلا"أن:الاولاللفظفيقولهتأمل:قلت

لماالوضعفجعلوضعهم"،إلاالدنيامن6[]حشيئايرفعلاأن":الثاني

.)1(

عبدهرفعإذاسبحانهفانه؛سبحانهرفعهلمالا،وارتمعرح

.ابدا)2(يضعهلا،بهاعزهو،بطاعته

فصل

بحضرته:بالرميأصحابهتناضلوأما)3(

اللهرسولمر:قالالاكوعبنسلمةعن")4(البخاري"صحيحففي

بنييا"ارموا:فقال،بالسوقينتضلون()أصحابهمننفرعلىلمجيم

فأمسك:قال."فلانبنيمعوأناارموا،رامياكانأباكمفانإسماعيل

؟"،ترمونلا"مالكمع!يو:اللهرسولفقال،بايديهمالفريقيناحد

."كلكممعكمناو،ارموا"فقالك؟معهمنتونرميكيف:فقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ارتفعاو)(مط،)حفي

.(ابدا)منبدلا()بها(مط،)حفي

.(ما)وامنلابد()في()ظفي

.(472)3رقم

منقوم(-)علىروايةوفي-بنفرالثلاثةمواضعهفيالبخاريصحيحفي

وهذ)3316(برقمالبخارياوردها)بالسوق(:ولفظة)ح(.فيكما،اسلم

واحد.سياقفيالرواياتبينيجمعالقيمابنأنعلىيدل
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فصل

:)1(وعلمهبإذنهللمشركينالصديقمراهنةوأما

عنالثوريسفيانحديثمن"جامعه")2(فيالترمذفيفروى

تعالىاللهقولفيعباسابنعنجبيربنسعيدعنعمرةأبيبنحبيب

غلبهؤبعدمفوهمألارضادنيفى!اووئمغلبت*ال!>:وبرلعز

يظهرأنيحبونارد"در:قال-3[1]الروم/!<سيغلإودت

المسلمونوكان)3(،أوثاناهلواياهملأنهم؛الرومعلىفارسأهل

لابيفذكروه،كتابأهللأنهم؛فارسعلىالروميظهرأنيحبون

رسوللهفقال،!ي!اللهلرسولابوبكرفذكره،عنهاللهرضيبكر4[]ظ

اجعل:فقالوالهم)4(،ابوبكرفذكره"،سيغلبونإلهم"أما:!ي!الله

واذنه(.)معلمه)مط()ح(،في)1(

الكبيرتاريخهفيوالبخاري403(،و)1/276واحمد)2931(-رقم)2(

رقم92()12/والطبراني-17(،16)21/تفسيرهفيوالطبري322(،)2/

وغيرهم.35(04)رقم(2014/)والحاكم(1)2377

به.الثوريسفيانعنالفزاريإسحاقأبوبهتفردوالحديث

سفيانحديثمننعرفهإنما،غريبصحيح"حسن:الترمذيقالولهذا

(.غريب)حسنالنسخبعضوفي"عمرةابيبنحبيبعنالثوري

المقدسيلدينضياءواختاره،الذهبيوأقرهالحاكمصححهوالحديث

القيمابنوصححه145(و144رقم)01/المختارةالاحاديثفي

وغبرهم.(451)ص/

الاوثان(.اهلأولياؤهمالانهم()حفي)3(

لهم(.مط()فذكروه،)حفي)4(
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لكمكانظهرتموإنوكذا،كذالناكانظهرنافاناجلا،وبينكبيننا

للنبيذلكفذكروا،يطهروافلم،سنينخمساجلافجعل،وكذاكذا

والبضع:سعياقال-العشر"-اراه-دونإلىجعلت"الا:فقال،لمجم

الو!>:قولهفذلكقال.بعدالرومثم!ظهرت:قال-العشردونما

بضح!فىسيغلبولتبعدضكلبهممفوهملأزضذنيفىجالرومبخت

بنضر!المؤشمنولثيمغويومبؤبندومنقتلمنالأضرللهسنيه!%

.["5-1/]الروم!<لرجصاتعزدزوهولمحثآمىيخصرالله

.بدر)1("يومعليهمظهرواالهم"سمعت:سفيانقال

.("صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

ء)2(
:قالالأسلميمكرمبننيار7[]حعن:ايضا"جامعه"ولمحي

)1(

)2(

بدر(.)بوممط(،)حمنسقط

حدبثمننعرفهلا،غرببحسنصحيححديث"هذا:وقال)4931(رقم

الزناد".ابيبنعبدالرحمنحديثمنإلامكرمبننيار

فيخزيمةوابنمطولا،014(-)8/913تاريخهفيالبخاريواخرجه

،(424)7/الاثارمشكلفيوالطحاوي)237(رقم(504-404/)1التوحيد

وغيرهم.)6464(رقم027(4)5/الصحابةمعرفةفينعيمبوو

نيارعنعروةعنابيهعنالزنادابيبنعبدالرحمنطربقمنكلهم

.هفذكر

بننيارعنالزبيربنعروةحديثمنغريبحديث"هذا:الدارقطنيقال

ولم،عنهذكوانبنعبداللهالزنادابوبهتفرد.الصدبقبكربيعن،مكرم

".عبدالرحمنابنهغيرعنهيروه

سعد=لابنالكبرىوالطبقات)17/89-101(،الكمالتهذيبانظر
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>فى:قولهالى(،الازضدني!فيالرو!!ظبت>الم:نزلت"لما

الايةهذهنزلتيومفارسوكانت-4[،1]الروم/(سنيهس!%بضع

لانهم؛عليهمالرومظهوريحبونالمسلمونوكان)1(،للرومقاهرين

يمغ>ويويذ:تعالىقولهذلكوفي،كتابأهلوإياهم

*<الرحيمانعزلزوهولمحثلىمفينصحرأللهبنضر!المؤمنوهمشث

ليسواوإياهملأنهم؛فارسظهورتحبقريتنوكانت[،ه-4]الروم/

بكرأبوخرج،الايةهذهاللهأنزلفلما،ببعثإيمانولاكتاببأهل

الارضدني!فىالروم!ظبتالم>:مكةنواحيفييصيحالصديق

منناسفقال(،سنب%بضع!!سيغلبولتغلبهمبعدمفوهم

الرومانصاحبكزعم)3(وبينكمبيننافذلكبكر)2(:لابيقريش

بلى-:قالذلك؟علىنراهنكأفلا،سنينبضعفيفارسستغلب

،والمشركونبكرأبوفارتهن-.الرهانتحريمقبلوذلك:قال

ثلاثمنوهو-البضعنجعلكم:بكرٍلابيوقالوا،الرهانوتواضعوا

فسموا:قال،إليهتنتهيوسطاوبينكبيننافسئمتسع)4(؟إلىسنين

فأخذيطهروا،أنقبل()سنينال!ستفمضت:قال.سنينسثبينهم

علىالرومظهرتالسابعةالشنةدحلتفلما،بكرأبيرهنالمشركون

925(.)6/والاصابة037(،)1/دمشقوتاريخ9(،)7/

.()الروم()ظفي(1)

ح(.،)ظمنسقطوقدو)مط(الترمذيمنبكر(الابيقوله)2(

.والترمذي)ظ(،منوالمثبت)يزعم(،(مط،)حفي)3(

خطا.وهو(سنين)سبع)مط(في)4(

)ظ(.فيليس(سنينالستفمضت:)قالقوله)5(
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اللهلان؛سنينستتسميتهبكرابيعلىالمسلمونفعاب،فارس

ناسذلكعندسلمو:قال.4[]الروم/(سانببربضعفى>:قالتعالى

.كثير"

."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

قالع!فهاللهرسولأنعباسابنحديثمنأيضا")1("الجامعوفي

؛-احتطتألا:لفطوقي-أخفضت)3("ألامناحبته)2(:فيبكرلابي

."التسعإلىالثلاثبينماالبضعفان

.عباسابنعن)4(عبداللهبنعبيداللهعنالزهريحديثمنرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالطبري)2/593(الحديثغريبفيالحربيوأخرجه)3931(،برقم

1992(و)0992رقم441()7/المشكلفيوالطحاوي)21/17(تفسيره

324(.)2/أصبهانأخبارفينعيمبوو

بنعبيداللهعنالزهريعنالجمحيعبدالرحمنبنعبداللهطريقمن

.فذكرهعباسابنعنعتبةبنعبدالله

من(غريب:النسخبعض)وفي،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

".عباسابنعنعبيداللهعنالزهريحديثمنالوجههذا

عنالحديثبهذاالجمحيلتفردالاسناد،بهذامنكرالحديث:قلت

)15/922(.الكمالتهذيبانظر:مجهولوهوالزهري

خطأ.وهو()ح()مناجنتهفي

للجامعأخرىروايةفيعندهفلعلها،الترمذيفيالروايةهذهعلىأقفلم

أعلم.والله

مط()من،)حفيووقع)ظ(،فيليس(احتطتالا:لفط)وفيوقوله

(.الثلاث)مابينمنبدلا(الثلاث

بن-عبيدالله:اسمهلأنصحيحوكلاهما(عتبةبن)عبيدالله)مط(فيووقع
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المراهنة،وهي،المخاطرة:فالمناحبة،""مناحبته:الحديثفيوقوله

وهذابالعقدهذا)2(،إلزام8[وكلاهما]حالنذر،:وهوالنحبمن)1(

بالنذر.

هوالذيالخفضمنيكونانيجوزأخقضت("،"الا:وقوله

ودعة.أمركمنخفضفيفكنتالمدةنفستهلا:المعنى،،الدعة

:أي،الانخفاضمن)3(هوالذيالخفضمنيكونأنويجوز

عليه.اتفقتممماأكثرإلىاستنزلتهمهلا

:أي،الاحتياطمنهو"احتطت"هلا:الاخر)4(اللفظفبموقوله

فإن؛البضعإليهينتهيماأقصىالاجلوجعلت،بالاحوطاخذتهلا

.يتعداهلاالنص

ليس،()الرواةبعضكلاممن"الرهانتحريمقبل"وذلك:وقوله

لمجيم.النبي)6(كلاممنولا،بكرابيكلام

قولين:علىونسخهالحديثهذاإحكامفيالعلمأهراختلفوقد

مسعود.بنعتبةبنعبدالله

)ظ(.منسقط)1(

)ح(.منسقطوقد)إلزام(،منبدلا)مناحب()مط(في)2(

)ظ(.فيليس)3(

)ظ(.فيليس)الاخر(إلى)استزلتهم(قولهمن)4(

تفسيرهفيالطبريعندجاءكماالجمحيعبدالرحمنبنعبداللهكلاممنهو)5(

)21/17(.

فقط.)مط(من(كلام)من)6(
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.والقمار)1(الغررعن!ي!النبيبنهينسخهطائفةفادعت*

قبل"وذلك:قولهوهو،ذلكعلىدلالةالحديثففيقالوا:

.)2("الرهانتحريم

منالسننوأهلأحمدالامامرواهمانسخهعلىويدلقالوا:

خفث،فيإلا؛سبقلا":لمجي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيحديث

.")3(نصلأو،حافراو

)1(

)2(

)3(

هريرةأبيحديثمن)1513(صحيحهفيمسلمخرجهفلماالغرر:اما

الغرر".بييعوعن،الحصاةبييععنغذـطاللهرسول"نهى:قال

)1647(ومسلم)9457(صحيحهفيالبخاريخرجهفلماالقمار:ما-و

تعال:لصاحبهقالومن..).غ!يماللهرسولقالقالهريرةأبيحديثمن

.(فليتصدق،اقامرك

)قالوا:(قولهمن)ح(منوسقط)الرهان(،منبدلا)القمار()ظ(فيوقع

.()الرهانإلى

017()0برقموالترمذي)2574(برقمداودبوو)13801(،رقم474()2/

فيلحربيو)8/83(تاريخهفيوالبخاري3586(و)3585برقملنسائىو

وغيرهم.852()2/غريبه

فذكرههريرةأبيعننافعبيبننافععنذئبأبيابنعنطرقمن

ذكربدونموقوفواخر،مرفوعمتابعوله.اختلافالحديثقيوقعوقد

نصل(.)أو

ابنوصححه،لبغويوالترمذيحسنهوقد،صحبحإسنادهوالحديث

وغيرهم.العيددقيقوابنالقطانوابنعبدالبربن1وحبان

وإرواء051()2/الحديثفيوالمحرر)4/178(الحبيرالتلخيصانظر

.(41/49)والتمهيد335(-333)5/الغليل
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.الرهانعليهوقعالذيالخطر)1(وهو،والباءالسينبفتحوالسبق

.حمد)2(و،والشافعي،مالكأصحابذهبالقولهذاوإلى

نسخهمذعيمعليسنهو،منسوخغيرمحكمأنهطائفةوادعت*

إليها.المصيريتعتنحجة

تسبيقفيراهن!يمالنبيفان؛جملةيحرملموالرهان:قالوا

لاالذيالباطلعلىالرهان:المحرمالرهانوإنما،تقذمكماالخيل

دلتهوالاسلامأعلامظهورمافيهعلىالرهانوأما،الدينفيفيهمنفعة

اولىوهو،الحقحقمنفهو-الصديقعليهراهنقد-كماوبراهينه

هذاتأثير)3(إذ،والابلالخيلوسباقالنضالعلىالرهانمنبالجواز

وبالسيف،والبرهانبالحجةقامالدينلان؛أقوىالدينفي

.(بعد)منوالسيف،بالحخةإقامتهالاولوالمقصد،)4(والسنان

والمسابقة،الرميفيالرهانأباجقدالشارعكانوإذاقالوا:

وإعدادالفروسيةتعلمعلىالتحريضمنذلكفيلما،والإبلبالخيل

والحخةالعلمإلىوالمبادرةالمسابقةفيذلكفجوازللجهاد؛القوة

يوضعالذيالخطرهو:"الشبق:غريبهفيالحربيقال)الحط(،)مط(في)1(

)3/1117(.الشباق".اهلبين

للبغويالسنةوشرحه(،0-ه)2/405المنذرلابنالاقناعانظر)2(

49(.)14/والتمهيد93(،ه-1493/)0

خطا.وهوتاثير()إذمنبدلامن(نى)ادمط(،)حفي)3(

،ح(.)مطمنسقط)4(

بعد(.)منمنبدلا)منفذ(مط(،)حفي)5(

23



اولى-اعلامهوتظهرالاسلامويعز9[]حالقلوبتفتحبها)1(التي

.وأحرى

العباسأبوالاسلاموشيخ،)2(حنيفةابياصحابذهبهذاوالى

.)3(عبدالحليمابن

بالباطل،المالأكلهوالمحرموالقمار:القولهذاأربابقال

؟!بالحقأكلهبهيلحقفكيف

قرولا،إسلامولاجاهليةفيقطيقامرلموالصديققالوا:

!جه.ياذنانعنفصلاقمارعلىغ!يماللهرسول

[.]ظه.الفريقينلقولتقريروهذا

)1(

)2(

)3(

:بالاقدامالمسابقةفاما

.عوضبلاجوارهاعلىالعلماءفاتفق

به(.)الذيمط(،)حفي

لتعليلوالاختيار)6/446(الهنديةوالفتاوى(ه05)2/الانهرمجمعانظر:

.(916)4/المختار

الفقهاءتحفةانظر:النصمعالوقوفإلىالحنفيةبعضوذهب

4.03صالطحاويومختصر314(،)6/الصنائعوبدائع)3/347(،

مفلحلابنالفروعوانظر(.تيميةابنالاسلام)وشيخ)مط(فيوقع

.)4/462(
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قولين:على)1(؟بعوضتجوزهلواختلفوا

عليهونمن،ومالكأحمدمذهبوهوتجوز،لااحدهما:

)2(.الشافعي

.)3(حنيفةأبيمذهبوهو،تجوز:والثاني

.)4(وجهانوللشافعئة

وا،خفقيإلاسبق"لا:هريرةابيحديثمنعهمنفحجة

.نصل"أو،حافر

معنيين:احدعلىحملهيتعينوهذا

هذهفيإلاالجعليجوزلا:اي،الجعلنفيبهيريدن-إما

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهوعوض(بغيرجوازهافي)واختلفوا)ظ(في

معالكبير-والشرح)13/504(قدامةلابنالمغنيانظر:أحمدلمذهب

لابنوالفروع،15أصموسىأبيلابنوالارشاد1(،1-)15/8الانصاف

461(.)4/مفلح

والتمهيد)3/1738(،عبدالوهابللقاضيالمعونةانظر:ماللش-ولمذهب

للحطابالجليلومواهب)3/154(،لخرشيو)14/88(،عبدالبرلابن

/4(.)061

الوفا.دار-ط555()5/الام:انظرالشافعيولمنصوص-

)2/954(.الانهرومجمع31(،ه)6/الصنائعبدائع:انظر

)15/185(،للماورديالكبيرالحاويوانظر.)وللشافعي(.)مط(في

166(.)8/للرمليالمحتاجونهاية046(،)3/البيجوريوحاشية

...(.منعهفي)مط()فحجتهجاءفي:تنبيه



نفسعنلاغيرهافيالجعلعنالئهيمعنىفينفيافيكون،الثلاثة

.السباق

فيكون،بعوضغيرهاعلىالمسابقةلايجوزأنهبهيريدنوإما-

الثلاثة.غيرفيبالعوضالمسابقةعننهيا

)1(الثلاثةغيرعلىالجعلمنالمنعيكونالاؤلالتقديرفعلى

غيرها.على)2(الجعلفيهالمشترطالعقدمنالمنعيكونالثانيوعلى

غيرها.في)3(الجعلمنللمنعمقتضفهو،التقديرينوعلى

كالحاجةالجهاد،فيإليهايحتاجلاالثلاثةهذهغيرولان:قالوا

كانواعفكانتنفعها،فيهينفعولامقامها،يقومولا،الثلاثةإلى

عليه.المراهنةيجوزلاالذياللعب

والخف؛الحافرعلىالقدمقياسذلكفيالجعلجوزمنوحخة

بمركوبه.وهذا،بنفسهفهذا،مسابقةمنهماكلافان

الفروسيةعلىتمريناوالخيلالإبلمسابقةفيأنوكماقالوا:

البدنتمرينمن)4(فيهافإن؛الاقدامعلىالمسابقةفكذلك،والشجاعة

.الجهادفيمطلوبهو(ما)،والنشاطوالاسراعوالخفةالحركةعلى

فقط.)ظ(من)الثلاثة(،إلى)فعلى(قولهمن)1(

)مط(.منسقط)2(

)ظ(.من(الجعل)منقوله)3(

)مط(.منسقط)4(

)مما(.)مط(في()ه
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السبقفيهبذلمااحقأنبهيرادأنيحتملوالحديثقالوا:

)1(:كقولهفيكون،مصلحتهاوعمومنفعهالكمال،الثلاثةهذه01[]ح

النسيئة.فيالكاملالرباإن:أي")2(،النسيئةفيإلاربا"لا

فيإلاالمسجدلجارصلاةلا":قولهمثلفهذاوأيضا،قالوا:

يدافعهوهوولا،طعامبحضرةصلاةو"لاالمسجد")3(،

)1(

)2(

)3(

(.السلامعليهقوله)فيكون)ظ(في

من)6915(صحيحهفيومسلم)9602(صحيحهفيالبخاريأخرجه

عنهما.لئهرضيزيدبنأسامةحديث

وجابرهريرةكأبي،واهيةبأسانيدالصحابةمنجماعةعنرويالمتنهذا

عنهم.اللهرضيوعليوعائشة

والصغانيحجروابنوالعراقيوالبيهقيحزموابنالجوزيابنضعفهوقد

وغيرهم.آباديوالفيروز

الأمفيالشافعيعندعنهاللهرضيعليقولمنموقوفاوردوقد

.(401)4/المعرفةفيالبيهقي:طريقهومن)9327(،رقم893(-)8/793

)1591(رقم)1/794(وعبدالرزاق)9346(رقم)1/303(شيبةأبيوابن

وغيرهم.

جارومن:)قيلوزاد،فذكرهعلىعنأبيهعنحيانأبيطريقمن

(.المناديأسمعهمن:قاللمسجد؟

الميزانفيالذهبيقال-حيانسعيدبنوهو:،حيانأبيوالدوفيه

فيهوقالعليعنحديث!الترمذيلهروى...،يعرفيكاد"لا491(:)3/

كذلك؛وليس.عليعنصحيحأنهبعضهم"وزعم:المعلميوقال."غريب

الفوائد.."..عدمهالظاهربل،لعليئحيانبنسعيدإدراكيتحققلمفإنه

.22صالمجموعة

كما=وهو،والالبانيوالمعلميحجرابنوضعفه.حزمابنصححهوالاثر
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")2(عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءو"لاالاخبثان")1(،

الصحة.لاالكمالينفيمما

ذلكونحو،

كالثلاثةجائزافكان،مباجعملعلىجعالةذلكولانقالوا:

.)3(النصفيالمذكورة

حكمابينهما!وورسولهاللهفرقمابينجمعهذا:المانعونقال

عداها،عماونفاه،الثلاثةفيالسبقأثبت!يماللهرسولفان؛وحقيقة

)1(

)2(

)3(

.قالوا

)9013(رقمالحسنةوالمقاصد)4/412-413(الرايةنصبانظر

-255(.251)2/الغليل!ارواء

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)056(صحيحهفيمسلماخرجه

والمثبتيدافعه(،هو)ظ()ولاوفيوهو(،صلاة)ولا)مط(في:تنبيه

مسلم.صحيحمن

)1/71(،والدارقطني)3/41(،واحمد)793(،رقمماجهابناخرجه

.الخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهم)1/43(الكبرىفيوالبيهقي

وعائشةسعدبنوسهلزيدبنكسعيدالصحابةمنجماعةعنرويوقد

يثبت.ولاوغيرهم

وهووالعقيليوالبخارياحمدالامامفضعفه؛الحديثفياختلفوقد

.الصواب

حجروابنالناسسيدوابنوالمنذريشيبةأبيابنحسنهاووصححه

وغيرهم.القيموابنوالعراقي

بثبوتالمخبوءوكشف177-491،صللحوينيالمرتابجئةانظر

.(123-122)1/ءوالارو،لهالوضوءعندالتسمية

".النص:"لعله:بقولهالحاشيةفيالناسخعليهوعلق)ح()النصر(،في
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فلا،والحقيقةالحكمفينفاهلماثبتهمامساواةعدميقتضيوهذا

بينهما.التسويةيجوز

منحدّفيإلااسواطعشرةفوقيجلد"لا!:كقولهوهذا

يجوزفلا،العشرةتجاوزفيوغيرهالحدبينففرق")1(،اللهحدود

الحكم.فيبينهماالجمعولا،الآخرعلىاحدهماقياس

فلاالعرايا)2(،فيوتجويزهبالتمر،الرطببيعمنمنعهوكذلك

المنع.فيولاالتحريمفيبينهماالجمعيجوز

نصالتيالأعيانفيالجنساتحادمعالفضلرباتحريمهوكذلك

.)3(الجنساختلافمعالتفاضلوتجويزه،عليها

الحكم.فيبينهمافرقماسائروكذلك

منفلابد،بينهفرقمابينيجمعولا،بينهجمعمابينيفرقفلا

الشارعفرقمابينالجمعمناعتبرتموهماإلغاءإما:الامريناحدإلغاء

.الأولفتعين،الثانيإلىسبيلولا،الفرقمناعتبرهماإلغاءاو،بينه

)1(

)2(

)3(

حديثمن)8017(ومسلم)6456-6458(صحيحهفيالبخارياخرجه

منبدلا)جلدات(البخاريوعند.عنهاللهرضيالانصاريبردةابي

.(...فوقأحد.).مسلموعند)اسواط(،

حديثمن)0154(.ومسلم)9702(،صحيحهفيالبخاريأخرجه

فيورخصبالتمر،الثمربيععن)نهى:مج!تاللهرسولانحثمةأبيبنسهل

.البخاريلفطرطبا(أهلهاياكلهابخرصها،تباعانالعرية

بكرةأبيحديثمن)0915(ومسلم)7102(،صحيحهفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضي

(.اختلاف)معمنبدلا(اختلاف)على)ظ(فيوقع:تنبيه
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وافيفروسئةفافي،بصحيحليسالجمعمنذكرتموهماانتبينثم

علىالشعاةمسابقةفي)1(وللمجاهدينواهلهللاسلاممصلحة

بهتقوتاو،حقبهوانتصرعدؤ،باحدهمانكسرومتى؟!اقدامهم

؟إ)2(.قدميهعلىبريدبعثومتى!؟فئة

التراهنفأمامباحا،يكونانالعملهذا11[]حأحوالفأحسن

فلا.عليه

:والسلامالصلاةعليهقولهمنالحديثهذا)3(بهنظرتمماوأما

المسجد")4(فيإلاالمسجدلجارصلاةو"لا،"النسيئةفيلاربا"لا

لاإمنصلاة"لا:والسلامالصلاةعليهبقولهنظرتموهفلو؛ونظائرهما

لمإمنصيامو"لا")6(،الكتاببفاتحةإلاصلاةلاو"(،")لهوضوء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ينهدلمجاوا)()حوفي،(ينهدللمجاا(ظ)في

والبريد:)بريد(إلى)باحدهم(قولهمن،العبارةفياضطرابالنسخفيوقع

.الرسول

.()ظفيليس

قريبا.تقدما

المسندفيحمدو)893(رقمماجهوابن)25(رقمالترمذياخرجه

والبيهقي)1/72-73(السننفيوالدارقطني)16651(رقم)4/07(

زيد.بنسعيدحديثمنوغيرهم)1/43(

وغيرهم.زرعةوأبوحاتمبوووالبخاريأحمدالامامفيهتكلموالحديث

والعراقيالناسسيدوابنوالمنذري،شيبةابيابن:حسنهأووصححه

وغيرهم.القيموابن

-213(.211)27/المسندوتحميق،181-917صالمرتابجنةانظر

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادةحديثمن)493(صحيحةفيالبخاريخرجه
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لالمنجرولا،لهييةلالمنعملو"لا")1(،الليلمنالصياميتيت -2)ِ(.
هدهمسمىنفيذلكحقيقةإذ،أولىلكان=ونظائرهله"حسبه

خروجه.اوجبفلمعارض؛هذاعنخرجوما،واعتباراشرعاالاشياء

جائزافكان،مباحعملعلىجعالةهذاإن:قولكمواما:قالوا

.الجعالاتكسائر

)1(

)2(

وجهين:منفجوابه

منالرهانفيهمنعتممابسائرعليكمينتقضهذاانأحدهما:

والنسائي)0017(ماجةوابن)2454(داودبوو)073(الترمذيأخرجه

وغيرهم.)6/287(المسندفيحمدو2334(-)2331رقم

الامامرجحهكماموقوفأنهوالصواب،ووقفهرفعهفياختلفوقد

وغيرهم.والنسائىبوحاتمووالبخارياحمد

رقم-182()1/177تيميةلابنالعمدةشرحمنالصيامكتابانطر

)149(.رقم03(-25)4/والارواء()153

)الصيام(.منبدلا)النية(مط(،)حفيوقع:تنبيه

لاخلاقالجامعفيالبغداديوالخطيب41()1/الكبرىفيالبيهقيخرجه

)396(.رقم294(-194)1/السامعدابوالراوي

الشطرين.بكلامالكبنأنسحديثمن

.الأنصاريالمثنىابنبيتأهلبعضلابهامضعيفوسنده

)4978(رقم)5/181(الديلميعندمرفوعاذرأبيعننحوهوروي

غريب.وهوحجر-لابنالقوستسديدفي-كما

ابوبكراخرجه-الاولبالشطرموقوفاالخطابعمربنعنوروي

ضعيف،وسنده.وغيره006()3/رقمالكبرىمشيختهفيالانصاري

.للانقطاع

31



العلم،مسائلجوابإلىوالمبادرة،كالسباحة:المباحالعمل

لافانكم؛كلهاالمباحةالصناعاتفيوالتسابق،الحفطإلىوالمسابقة

ذلك.منشيءفيالرهانتجوزون

الجاعلينتفعأنوشرعاعرفاالمعهودةالجعالةأن)1(:الثاني

لمنمالايجعللاالعاملفان؛هاهناوأما،بالجعلوالعامل،بالعمل

الذيالنفعمقابلةفيالماليبذلوانما،ذلكفيلهمنفعةلاإذ،يغلبه

له)2(.يحصل

)2(

)3(

)4(

6[]ظفصل

:لصراعاواما

كمالكالجمهور)4(،عندبالرهنيجوزولا)3(.رهنبلافيجوز

)ظ(فقط.من

به(.)يحصل)ح(وفيبه(،يحصلالذيمقابلة)في)مط(في

ونهاية)6/445(،لهنديةلفتاوىو،117صللكلبيالفقهيةالقوانين:انظر

والمغني046(،)2/قاسمابنعلىالبيجوريوحاشية)8/166(المحتاج

055(.)2/الانهرومجمع(،404)13/

حليلمختصرعلىوالخرشي،117صالفقهيةالقوانين:مالكلمذهبانظر

.(011-901)4/الجليلومواهب(154)3/

الكبيروالحاوي(،ههه-554)5/الام:الشافعيلمذهبوانظر

قاسمبنعلىالبيجوريوحاشية)8/166(،المحتاجونهاية)15/186(،

/2(.)046

504(.)13/قدامةلابنالمغنياحمد:لمذهبوانظر

والشافعي-حمد)و)مط(فيووقعحمد(،)وقوله)ح(منسقط:تانبيه
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الشافعيأصحاببعضوجوزحمد،ووالشافعي

.)2(حنيفةأبياصحابقولوهو

السباحة:وأما

،بالرهانفعله)1(

لاصحابوجهجوازهاوفيالجمهور)3(،عندبالرهنيجوزفلا

)4(.الشافعي

.()وجهانبالايديالمشابكةفيولهم

سواء،الاقداممسابقةفيتقدمكماوالمنعالجوازعلىوالحخة

فان؛بينهمافرقلاإذ،العلاجعلىالرهانيجوزأن)6(جوزهمنويلزم

السنة،فياصلوله،الاقدامومسابقةكالصراع،مباحعملالعلاج

فلم،منهمالاشذليعرفواحجرايربعون)7(بقوممرع!ي!النبيأن":وهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(.أصحابهبعضوجؤز

351(.)01/الطالبينوروضة)15/186(،الكبيرالحاويانظر

(.اصحابه)بعض)مط()ح(في:تنبيه

-704(.)13/604والمغني4(،)6/30عابدينابنحاشيةانظر

الفقهيةنينوالقو18(،)15/هالكبيروالحاوي)13/404(،المغني:انظر

906(.)4/الجليلومواهب،117ص

351(.)01/الطالبينوروضة185(،)15/الكبيرالحاويانظر

142(.)15/المجموعوتتمة(،186)15/للماورديالكبيرالحاويانظر

.()جوازه()مطفي

منياتيماعليهويدل)يربعون(،والصواب)يرفعون(،النسخجميعفيوقع

المؤلف.كلام
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")1(.ينكرعليهم

نه.فعوير:يأ،لمفتوحةا(2)ءلبابا،نبعويرو

امرين:احدبالرهن[12]حالصراعجوز)3(منيلزمولكن

منجعلهيتعينبلمعا،منهماالسبقاراجإيجؤز)4(لاأنإما-

.(غيرهما)منواحدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فقالوا:حجرا،يربعونبقوممرأنهنحوهوردوقد،اللفظبهذاعليهأقفلم

".الغضبعندنفسهملكمنباشدكم؟أخبركملا:أأفقالالاشداءحجرهذا

البنانيثابتطريقمن1(-آ)1/15الحديثيب.فيعبيدأبوأخرجه

رفعه.عجلانبنعبدالرحمنعن

332(:)5/تاريخهفيالبخاريقالالإسناد،صييحمرسلحديثوهو

".ثابتعنهروى،مرسللجب!العبي.عجلانبن"عبدالرحمن

)17/278(.الكمالتهذيبانظر.ثقةبعيكوفى%هذالرحمنوعبد

إبىبنسعدبنعامرعن-17(1)1/آعبيدبيعنديضامعناهوورد*

الاسناد.صحيحمروهومرفوغا،وقاص

لفط:)وفي)يرفعون(بقوممرإنه:عباسابنعلىإموقوفاثبتوقد*

حجرايرفعون:قال؟شأنهممافقال،بصرههبمابعدحجرا-(يجدون

هؤلاء".منأقوىاللهعمال:عباسفقارةابن.أقوىإيهمينظرون

)26(رقمالزهدفيالمباركوابن)11/444(،جافيمعمرخرجه

1171()3/غريبهفيوالحربي-17(1)1/آالعريبفيعبيدبوو

صحيح.وسنده)5(رقمالابدانرياضةفينعيموأبو

خطأ.وهوبالياء(:()يرفعونمط،)حفي

)جواز(.مطفي

)يجؤز(.منبدلا)ظ()يخرج(وقع

غيرهما(.فيأوأحدهمافيجعلهيتعينرمقابل)منهما)مط(في
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لاستحالة،منهماالسبقكانإذاالمحللفي)1(قولهيتركأنوإما-

المتصارعين.معالمحللدخول

وجوز،الجعالاتبابمن)2(المسابقاتعقدجعلمنويلزم

المباحةالصناعاتفييجوزه)3(انوالعدوالمصارعةفيالشبقإخراج

قائل.بهيعلملاوهذا.كلها

.)4(وقوةالحربعلىمعونةفيهيكونفيماأجوزهأنا:قالفان

فرقافاذكروإلاكلها،الحربآلاتصناعاتفيفجؤزه:قيل

الفرقذلكويكون،لايجوزوماذلكمنيجوزمابينمنعكسامطردا

.الشارعاعتبره(قد)مما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

فصل

الخيل:بينالمسابقةوأما

)6(
صحابفقصرها،هريرةابيحديثفيالمذكورالحافروهي

واضحة.غيركلمة)قوله(منبدلا)ظ(في

)ظ(وفي(،المسابقةعقدجعلمنويلزم،المتضارعين)بينمط(،)حفي

)ويلزم(.منبدلا)وملزم(

فييجوزانيستلزموالعدوالمصارعةفيالسبقإخراج)مط()وجوازفي

.(..الصناعات

(.الحربعلىمعرفةفيهيكونفيماأجوزهأنا:)قال)ظ(في

(.اعتبرهقد)مط()بماوفي(،اعتبره)بما()حفي

خطأ.وهو()وبين()ظفي
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البغالفي)2(حنيفةابيصحابوجوزها)1(،الخيلعلىواحمدمالك

.)3(قولانوالحميرالبغالفيوللشافعي،والبقروالحمير

)4(،القولينهذينعلىفرعوهامسائلفيأصحابهاختلفثم

والسفن.،والحمام،الفيلعلىالمسابقة:وهي

:وجهانبالرهنعليهاالسباقجوازفيولهم

يتناولهما)6(الحافراسم:والحميرالبغالعلى(جوزها)منقال

.للفرسكتناوله

الحمارحافرالحافر:بلفظالشارعيردلم:الاخرونوقال

منعليهالسباقوجعل،عليه)7(سابقماحافررادوإنما،والبغل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الجليلومواهب،117صالفقهيةالقوانين:مالكلمذهبانظر

والخرشي)3/1738(،عبدالوهابللقاضيوالمعونة061(،)4/906-

)3/154(.خليلمختصرعلى

الكبيروالشرحوالمقنع)12/504(،المغنيأحمد:لمذهبنظر-و

)15/8(.والانصاف

الفتاوىوراجع)2/954(،الانهرومجمع314(،)6/الصنائعبدائع:انظر

.(464)6/الهندية

المجموعوتتمة)15/185(،للماورديالكبيرالحاوي:انظر

علىالبيجوريوحاشية،(166)8/المحتاجونهاية،(041-913و137/)15

.(046)2/الغزيقاسمابن

.(166)8/المحتاجونهاية(،186-185)15/الكبيرالحاوي:انظر

(.السباقجوز)من)مط(في

(.الفرسكتناولهلهما)متناول)ح(في

.()سوبق()حوفي،الحمار(()الحافرمط،)حفي
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دخولوالبقروالحميرالبغاللحافرفما،اللهأعداءلجهادالقوةاعداد

بغل.ولابحمارقطالسلفمنأحديسابقولم،البئةذلكفي

له.عمومفلا،الاثباتسياقفيوقعوالحافر:قالوا

منبينهمالما؛الخيلعلىوالبغلالحمارقياسيصحولا:قالوا

لا،قطوالحميرالخيلبيناللهسوىوما،ومنفعةوحساشرعاالفروق

فيإلامعقوداالخيرجعلولاالغزو،فيولا،الغنيمةسهمفي

ظهورهاالتيالخيلعلىقياسهماأفسدفما،والغنيمةبالاجرنواصيها

فيمعقودوالخير13[]ح،وحصونمعاقلوهي)1(كنز،وبطونهاعز

ميزانفيبوالهاورواثهاولها)3(،ئلثاهاوالغنائمنواصيها)2(،

.)4(تعالىاللهسبيلفيارتبطهااذا؛صاحبها

)1(

)2(

)3(

)4(

.()ظمنوهي(كنز)بطونهاقوله

مرفوعاالبارقيعروةحديثإلىيشيروالمؤلف)بنواصيها(.مط(،)حفي

صحيحهفيالبخاريأخرجه(.القيامةيومإلىالخيلبنواصيمعقود)الخير

)3443(.رقم

سهمينللفرس)جعلع!ب!اللهرسولانعمرابنحديثإلىالمؤلفيشير

)8037(.صحيحهفيالبخارياخرجهسهم(،ولصاحبه

فرسااحتسب"من:ع!ي!النبيقالقالهريرةأبيحديثإلىالمؤلفيشير

فيوبولهوروثهورثهشبعهفان،بوعدهوتصديقا،باللهإيمانا،اللهسبيلفي

)8928(.رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه(،القيامةيومميزانه
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فصل

الإبل:بينالمسابقةوأما

.هريرةأبيحديثفيالمذكورالخففهي

.بالبعير)1(اختصاصهاعلىوالجمهور

بالجعل.الفيلعلىالمسابقة)2(الشافعيةبعضوجوز

الحديث.فيفيدخل،خفذولانه:قالوا

عندللفيليسهملاولذلك،تقدملما؛أصحالجمهوروقول

:فقالأحمد،أصحابمنيعلىأبوالقاضيوشذ)3(،الاربعةالأئمة

")4(الهجينسهمللفيليسهم"

(؟)سهمانأوسهملههل:فيهالروايتينعلىفيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للقاضيوالمعونة)12/704(،والمغني185(،)15/الكبيرالحاوي:انظر

314(.)6/الصنائعوبدائع(،)3/1738عبدالوهاب

913(.)15/المجموعوتتمة185(،)15/الكبيرالحاوي:انظر

112(،)صللكلبيالفقهيةوالقوانين09(،)12/قدامةلابنالمغنيانظر:

)2/204(.قاسمابنعلىالبيجوريوحاشية)646(،لانهرومجمع

232(.)6/مفلحلابنالفروع:انظر

.38()2/الروايتينانظر
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فصل

:النضالوأما

على)1(الانواعهذهأجلوهو،فيهذنومج!ي!اللهرسولفحضره

وكان،كثيرايفعلونهعنهماللهرضيالصحابةوكان،فضلهاوالاطلاق

تفعل:لهفقيلكبير،شيخوهوالغرضينبينيختلفعامربنعقبة

رسولمنسمعتهكلاملولا:فقال؟عليكيشقكبيرشيخوأنتذلك

.منا"فليستركهثمالرميتعلم"من:يقولسمعته،أعانهلمجم!ي!الله

.")2("السننأهلرواه."عصىفقد":لفظوفي

جم!ي!:اللهرسولقال:قالأيضاعامربنعقبةعن"السنن"وفي

فيالمحتسبصانعه:الجنةنفرثلاثةالواحدةبالسهمليدخلالله"إن

فارموا،-،ومنبله:روايةوفي-بهوالممد،بهلراميو،الخيرعمله

ليس،باطللهوكل،تركبوا7[]ظأنمنإليأحمثترموانو،واركبوا

)1(

)2(

.(بلابواا)(مط،)حفي

صحيحهفيمسلمأخرجهوانمااللفط،بهذاالسننهلععدأجدهلم

عصى(،قداومئا،فليس،تركهثمالرميعلم)منبلفط)9191(

الرميفضائلفيلقرابو)2814(رقم)4/305(مستخرجهفيعوانةبوو

)8(.رقم

عننهيكبنالمغيرةعنالرعينينعيمبنعثمانعنلهيعةابنطريقمن

(.عصانيفقدتركهثمالرميتعلم)منمرفوعاعقبة

بنالمعيرةأيضاوفيه،ضعفوفيهبهلهيعةابنتفردوعلتهضعيفوسانده

.خدوهونهيك

93



ورميه،أهلهوملاعبته،فرسهالرجلتاديب:ثلاثةإلامحموداللهومن

فإنها؛رغبةعلمهبعدماالرميتركومن،الحقمنفإلهن؛ونبلهبقوسه

.-")2(كفرها)1(:قالاو-تركهانعمة

)1(

)2(

)مط(.فيليسكفرها(:قال)أوومنبله(،:رواية)وقيقوله

الجهني:عامربنعقبةعنطريقينمنجاءانضينمنمدمجاللفظهذا

)1811(رقمماجهوابن()1637رقمبعدالترمذياخرجه:الأولفالنمق

0011(و)9901رقممسندهفيوالطيالسي-148()4/144حمدو

وغيرهم.34(1)17/الكبيرفيوالطبراني205()2/المعرفةفيوالفسوي

عنسلامأبيعنكثيرأبيبنيحمىعنالدستوائيهشامطريقمن

عقبة.عنالازرقزيدبنعبدالله

الطيالسيزاد)ومنبله(يذكرولم(الحقمن)فإنهنقولهإلىنحوهفذكر

كفرفقدعلمهبعدماالرميترك)ومنوغيرهموالرويانيحمدووالطحاوي

كفرها(.نعمةكانت.).الطحاويعندلفطوقي(علمهالذي

)3146(برقموالنسائى)2513(برقمداودأبوأخرجهالاخر:والنص

مطولا()17321رقم(146)6/حمدومطولأ)3578(ورقممختصرا،

وغيرهم.مطولا)6201(رقمالمنتقىفيالجارودوابن

زيدبنخالدعنسلامابيعنجابريزيدبنبنعبدالرحمنطريقمن

صوائا،كان)إنرجاءبووسلامبنمعاويةورواه-فذكرهعقبةسمع

أبيعنكلاهمارجاء()أبيإلىجابر()ابنمنتصخفيكونأنوأخشى

عقبة.عنزيدبنخالدعنسلام

تاريخهفيالبخاريوذكره892(،رقم)1/المشكلفيالطحاويأخرجه

/3(.)015

بنوخالد-وأثبتأصحسلامبنومعاويةجابربنعبدالرحمنرواية:قلت

الخبر،هذاعليهيدلكماعقبةصحببل،عامربنعقبةمنسمعتابعيهذازيد

مصر-أهلمنالتابعينثقاتفيالفسويوذكره-للرميمعهيخرجكانفقد
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اللهرسولسمعت:قالأيضا،عقبةعن")1(مسلم"صحيحوفي

ألا"الرميالقوةانلااقوؤ(منأستظغتممالهموأعدوا">:!قولع!

.)2("الرميالقوةانألا،الرميالقوةإن

"خرج:قال؛الاكوعبنسلمةعن")3(البخاري"صحيح:وفي

بني)4("ارموا:فقال14[]ح،ينتضلونقومعلى!اللهرسول

أحدفامسك،("فلانبنيمعواناارموا،رامياكاناباكمفان؛إسماعيل

نرميكيف:فقالوا،،؟"ترمونلا"مالكم:فقال،بأيديهمالفريقين

."كلكممعكموأناارموا:فقال؟معهموأنت

)1(

)2(

)3(

)4(

الاسنادحسنفالحديثوعليه،ثقاتالسندرجالوبقية-205(105)2/

الوجه.هذامن

صانعه:الجنةنفرثلاثةالواحدبالسهمليدخلالله)إن:يليماومتنه

ترموانوواركبوا،وارموا،ومنبلهبهوالراميالخير،صنعهفييحتسب

فرسه،الرجلتاديب:ثلاثةإلااللهومنوليستركبوا،انمنإليحب

عنه،رغبةعلمهبعدماالرميتركومن،ونبلهبقوسهورميه،امراتهوملاعبته

.وغيرهمزيدبنالوليدلفطكفرها(نعمهفانها

كانتوان-كثيرابيبنيحيعلىفيهاختلففقد:الأولاللفظواما

ابو)حدبقالهلهشامعناختلفنهإلا-ارججالدستوائيهشامرواية

ابي)عنأو(بوسلامحدثعا)قالاو(سلامابيعن)حدثتاو(سلام

.وجادةفهي،كتابمنسلامابيعنروايتهكثيرأبيبنويحي(؟سلام

.()1791رقم

)ح(.من)سقط(الرميلقوةإن)ألاقوله

)ص/16(.تقدم

منبدلا)يابني()ظ(فيوجاءقوم(،)علىمنبدلا)بنفر(مط(،)حفي

)بني(.
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سعد:بنمصعبوقال

".لعبكمخيرفانها،الرماية

تعلموالني!اي:يقولسعد"كان

)1(

)2(

)3(

.")1(الرمي"فضلكتابفيالطبرانيذكره

"كتب:قالحنيفبنسهلبن)3(أمامةأبيعنايضا)2(فيهوذكر

رقم)5/303-403(مصنفهفيشيبةأبيابنأيضاوأخرجه)7(.برقم

)2496(.رقم)4/438(مستخرجهفيعوانةبوو)80263(

نأإلىالبزاراشاروقدخطأ.وهومرفوعارويوقد،صحيحوسنده

أصح.وقفهنالدارقطنيوذكر،أوقفوهالثقات

الدارقطنيوعلل)1146(،رقم)3/346(الزخارالبحرانظر

.)4/327-328(

بدلامن)تعلم()ظ(فيوجاءسعد(،)كان)ظ(منسقط:تنبيه

)تعلموا(.

بمثله(46ومختصرا،)1/28المسندفيحمدو)6(رقمالطبرانيعند

وابنمختصرا)2737(رقمماجةبنومختصرا،)3021(رقموالترمذي

253()1/رقموالبزار3706()13/رقمحبانوابن)649(رقمالجارود

وغيرهم.مختصرا

وأيضا،فيهمتكلمعياشبنالحارثبنعبدالرحمنسندهفي:قلت

الكمالتهذيبانظر."بحديثهيحتجون"لاسعد:ابنقالحكيمبنحكيم

و)93-17/37(.)7/391(

فيوالضياءحبانوابنالجارودوابنالترمذيصححهوالحديث

."...ذلكفييروىإسنادأحسنأنه":البزاروذكر،المختارة

قوي".حديثلخالفي"ليس:معينابنوقال

منوالتصويبخطا،وهوحعيف(بنسهلاأرأمامةأبي)عن)ظ(فيوقع

التخريج.ومصادرالطبراني
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،العومغلمابممعلمواأن:الجراحبنعبيدةأبيإلىالخطاببنعمر

،غربسهمفجاء،الأغراضفييختلفونفكانوا.الرميومقاتلتكم

فكتبأصل،لهيعلملاله)1(،خالحجرفيوهوغلامافقتل

اللهرسولإن:عمرإليهفكتب؟عقلهأدفعمنإلى:عمرإلىعبيدةأبو

منوارثوالخال،له)2(مولىلامنمولىورسولهالله:يقولكانلمجي!

."لهوارثلا

:قالقتادةأخبرني:قالشعبةئناالجعد)3(:بنعليوقال

ونحنالخطاببنعمركتاب"أتانا:يقول،النهديعثمانأباسمعت

لقواو،وانتعلوا،وارتدوا،"فاتزروا:بعدأما.بأذربيجان)4(

وإياكم،إسماعيلأبيكمبثيابوعليكم،السراويلاتوألقوا،الخفاف

،العربحمامفإنها؛بالشمسوعليكم،العجموزيلتنعمو

علىوانزوا،الركبواقطعوا،(واحلولقوا)،واخشوشنوا،وتمعددوا

)ظ(.من)1(سقط

ل".)ظ()مو)2(في

أبوخرجهو).301(،رقم)1/517(البغويلقاسملابيالجعديات:انظر)3(

8521و)8514-8516رقم234(-231)5/مستخرجهفيعوانه

الحرير.لب!عنالنهيفيمرفوعامتناوزادامثله8523(،و

علىمقتصرا-2954()0954صحيحهفيالبخاريععدأصلهوالحديث

مختصرا-14()9602()12رقمصحيحهفيومسلم،فقطالمرفوعالمتن

.المرفوعالمتنذكرمع

فرقد(.بنعتبةمع)باذربيجانالجعدياتفي)4(

،ح(.و)مطالجعدياتمناثبتهوما(،)واحلولدو)ظ(في)5(
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."الاغراض(1وارتموا)،نزواالخيل

وعدمالتبذلعلىالبدنوتمرين،للفروسيةمنهتعليمهذا:قلت

فامرهم،إبراهيمبنإسماعيلولدزيولزوم،والتنعمالرفاهية

الحرالأرجللتعتاد؛الخفافوالقاء،والانتعال،والارتداءبالاتزار،

أذاهما.دفععلىوتقوىفتتصلب،والبرد

يزوهو،لا!زرباعنهااستغتاء:"الشراويلات"وألقوا:وقوله

.العرب

منأنفعفهذا:وجهمنتفاوتوالسراويلاتالازارمنفعتيوبين

أنفعوالسروايلالحر)2(،فينفعفالازار،وجهمنانفعوهذا،وجه

للماشي.نفعوالازار،للراكبأنفعوالسراويل،البردفي

ناعلى[1]حهيدلهذا:"إسماعيلأبيكمبثيابوعليكم":وقوله

والاردية.الأزر)ص!(كانلباسه

النفس،يخنثالتنبنمفان:"العجموزيوالتنعم"وإياكم:وقوله

نفسه،إلىيكونمااحوجصاحبهويخون،والكسلالأنوثةويكسبها

أفلح.مناثرهوما

إلىتدعوالظاهرالزيفيالمشابهة)4(فلأن"؛العجم"زيوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)وارموا(.الجعدياتفي

)مط()البحر(.في

)ظ()الازار(.في

(.المشابهة)ح()فانوفي)فالمشابهة(،)مط(في



)1(،والحسوالعقلالشرععليهدلكما،الباطنالهديفيالموافقة

والشياطينوالحيواناتبالكفارالتشبهمنبالمنعالشريعةجاءتولهذا

ناقص.وكلوالاعرابوالنساء

يفعلهاالحيوانمنانواع)3(بستةالتشبهعن)2(الصلاةفينهىحتى

-)4(،والغرابالديككنقرنقر:عننهى،الجهال-منهاكثيرا-أو

كإقعاءواقعاء،الئعلبكالتفاتوالتفات-،التركيةالصلاةوهي

ورفع،الجملكبروكوبروك،السبعكافتراشفتراشو،الكلب

الخيل.كاذنابالسلامعندوشمالايميناالايدي

وفي،بالشمالوالشربالأكلفيبالشياطينالتشبهعنونهى

.الشيطانخصالسائر

حتى،وهديهمكلامهموفي(،)زيهمفيبالكفارالتشبهعنونهى

للشمسيسجدونالكفارفان؛الصيحوبعدالعصربعدالصلاةعننهى

الوقتين.هذينفي

"لا:فقال،والبدوالجفاءأهلوهم،بالاعرابالتشبهعنونهى

اللهكتابفيالعشاءوإنها،العتمةصلاتكماسمعلىالأعرابتغلبنكم

49(.-29)1/تيميةلابنالمستقيمالصراطاقتضاءانظر)1(

)ظ(.فيليس(الصلاة)في:قوله)2(

مط()بشبه(.،)حفي)3(

معنى:وينظر)ظ(،من)عن(وسقط،فقط(الغرابمط()كنقر،)حفي)4(

اعلم.واللهبالئركالمؤلفزمنفيمشتهرةكانتولعلها(،التركية)الصلاة

(.وكلامهمزيهم)فيمط(،)حفي)5(
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")1(.تعالى

.بالنساءالرجالمنالمتشبهينولعن

لمالعربفان:"العربحمامفانها؛بالشمس"عليكم:وقوله

بالشمس؛عنهيتعوضونوكانوا،بأرضهمكانولا،الحمامتعرفتكن

الجمام.يفعلكماوتحللتسخنفانها

بنمعدعادةوهي،المعديةالزموا:أي"وتمعددوا":وقوله

.فعاله)2(ووفروسيتهوزيهأخلاقهفيعدنان

ويصلب،الخشونةيوجبماتعاطوا:أي"واخشوشنوا":وقوله

قدالرجلفان؛والمشاقوالتعبوالبردالحرعلىويصبره)3(،الجسم

صاحبيجدهامالاوصبراوقوةخشونةعندهفيجد،نفسهإلىيحتاج

.أسرعإليهالعطبيكون8[]ظبل،والترفهالتنعم

بعد16[]حالشحاباخلولق:قولهمنهو:"واخلولقوا(":وقوله

اخلولقوا:فمعنى،لهخليقاوصارللمطر،وتهيااجتمع:أي:تفزقه

لا،بفعلهجديرين،بهحلقاءوكونوا،منكميرادلمااستعدادا)4(تهيموا

رقمالصلاةوالمواضعالمساجدكتاب)5(فيصحيحهفيمسلماخرجه)1(

:قالأنهإلابمثلهعانهما،اللهرضيعمرابنحديثمن)644()922(

(.الابلبحلابتعتم)وانهاوزاد)العتمة(منبدلا)العشاء(

)ظ(.فيليس)2(

(.صبره)ظ()ويعتبرهفي)3(

واستعذوا(.)تهيئوامط(،)حفي)4(
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الحاجة.عنديجدها)1(فلم؛ولمحولهفروسئتهوأسبابأركانضيعكمن

بالر!يعتادوالئلابذلكأمرهمإنما"الركب"واقطعوا:وقوله

علىينزواوان،ركببلاالركوبيعودهمانفاحب،بالركابدائما

.نزواالخيل

الرميفيقصدهميكونبأنامرهم:"الأغراض"ارتموا:وقوله

تكونإنماولهذا،الرميمنالمقصودهووهذاالبعد،لا،الاصابة

اللهشاءإنسنذكرهكماالبعد،علىلاالاصابةعلىالمناضلة

)2(*.تعالى

فصل

عن)3(الغمويدفعالهميزيلأنهإلاالنضالفييكنلمفلو

أهله.ذلكجربوقد،فضلهفيكافياذلكلكان؛القلب

عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامحديثمن)4(الطبرانيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

(.الحاجةعندوقوتهفروسيتهأسبابضثعكمنمط(الا،)حفي

203(.و258)ص/257-

(.والغمالهئم)يدفعمط(،)حفي

رقمالصغيرالمعجموفي)25(،رقمالرميفضلفيالطبرانيأخرجه

.)1158(

ابنقال.بههشامعنالمنذربنمحمدبهتفردجذا،واهحديثوهو

كتابةيحللا،الموضوعاتالاشياءالاثباتعنيرويممن"كان:حبان

-"يروي:الحاكموقال)2/925(المجروحين.الاعتبار"سبيلعلىإلاحديثه
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يتقلدأن،همهبهلحإذاأحدكمعلى"ما:غ!ي!اللهرسولقال:قالت

."همهبهفينفي،بر

بالجهاد،"عليكم:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىقولهنظيروهذا

الهمالنفوسعنبهتعالىاللهيدافعتعالىاللهأبوابمنبابفإنه

")1(.والغم

)1(

)5/938(.اللسانانطر."موضوعةاحاديبهشامعن

عبدالملكيزيدبناحمدبنالمنذر،محمدبنعنبهتفرديضا:*و

فيالساجيوذكره".حديثهيكتب"لاالازدي:قالالمكيالجمحي

منكر"."هذا:الساجيقالثمالحديثهذالهأوردثملضعفاء،

432(.)1/واللسان312(-311)1/الاعتدالميزانانظر

تنبيه:

)مط(.منسقطغ!ير(قوله)نظيرإلىعلى()ماقولهمن-1

الج(.منبدلا)الج(ح(،)ظفيوقع-2

مسندهفيوالشاشي)92271(رقم)5/931(مسندهفياحمداخرجه

التعليق(تغليقفي)3/705-كماالكبيرفيوالطبراني1174()3/رقم

وغيرهم.24(0)4رقم75()2/والحاكم

بنسليمانعنعياشبنلرحمنعبدعنالفزاريإسحاقأبيطريقمن

.فذكرهعبادةعنأمامةابيعنمكحولعنموسى

)5/322(حمدعنديهعياشبنعبدالرحمنعنإسحاقبنمحمدتابعه

.وغيره

كثير.اختلافالحديثفيوقعوقد

الرواية)علىالزنادابيوابنعياسبنعبدالرحمنبنالمغيرةفرواه*

الثوريوسفيانجعفربنوعبداللهجعفربنواسماعيلوالدراوردي(الراجحة

عن-عياشبنالحارثبنعبدالرحمنعنكلهمعنه(الراجحةالرواية)في
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ويخزهمبايديمأللهيعذبهم>قتلوهئم:تعالىقولهمنوهو

قلوبهؤ(غبظ!ويذهمتمؤنجايتقؤمصدورويشفعليهموينصريهئم

.[51-41/]التوبة

فصل

حنث،ولافيهاكفارةلالغوالزماةأيمانانحديثفيرويوقد

فيالكفارةسقوط:باب":فقال)1(،الطبرانيالقاسمابوعليهوترجم

)1(

فذكرهعبادةعنأمامةأبيعنسلامأبيعنمكحولعنموسىبنسليمان

مختصرا.وبعضهممطولا

)3/مسندهفيوالشاشي)7(رقمالجهادفيعاصمبيابنأخرجه

العللفيحاتمأبيوابن،مختصرا()1561رقموالترمذيمطولا،(1761رقم

وغيرهم.(57/)9والبيهقي(5485رقم/11)حبانوابن(3001رقم/1)

جم!يمالنبيعنالخولانيإدريسأبيعنسلامأبيعنعمروبنداودورواه

مطولا.

)8/57(.التاريخقىلبخاريعند

،مكحولمن:أي.أحفط""وداود:فقالالطريقهذاالبخاريورجح

مرسل.فالحديث

تثبت.لاعبادةعناخرىاوجهوهناك

)1151(رقم)2/271(الصغيرالمعجموفي)92(،رقمالرميفضلفي

أبيه.عنيعقوببنيوسفيهتفردباطلحديثوهو

ترجمةفي)6/424-425(الميزانلسانفيحجرابنالحافطقال

بهباسلابإسعادباطلبخبرتى،حالهاعرفلامصر،"نزلهذا:يوسف

فما،ابيهعلىأويوسفعلىفيهالحمل:قالثم(الحديثهذانقل)ثم

."..قطعيينةابنبهحذث

94



البصريالثقفيعبدالعزيزبنيعقوببنيوسفحدثنا:الرماةأيمان

عنحكيمبنبهزعنعيينةبنسفيانحدثناأبيحدثني:قالبمصر

،يرمونبرماةوعمربكربوو!ي!النبيمر9[]ظ:قال؛جدهعنأبيه

الله!رسولياحنث:بكرأبوفقالفأخطأ،،واللهأصبت:الراميفقال

.)1(("كفارةولاحنثلا،لغوالرماةايمان؛"لا:فقال

حكيمبنعثمانبنأحمدحدثنا:الشاجييحيىبنزكرياحدثنا

ابنعننافععنسعدبنالليثثنابكيربنيونسبن)2(بكرثناالاودي

:ويتحالفونينتضلونقومعلى!ي!اللهرسول17[]حمز:قالعمر؛

")73.عليكمإثمولا،ارموا":فقال،واللهاصبت

،الاولالسندفيعبدالعزيزبنيعقوبحالفيينطر:قلت

قاعدةيخالفا(لم)،الحديثانصحوإذا،الثانيلمحييوس!بنوبكر
.)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.كفارة)ولاإلى(اللهرسوليا)حنبقولهمن)ح(منسقط

بنيونسبكر)ابو)مظ(وفيبكير(،بنيونسبنبكر)أبوظ(،)حفيوقع

التخريج.مصدريفيكمااثبتهماوالصوابخطا،وكلاهمابكير(،

)4/مستخرجهفيبوعوانةو)03(رقم(الرمي)فضلفيالطبرانياخرجه

31(.)2/الضعفاءفيالكاملفيعديوابن2396(رقم

قالبكير.بنيونسبنبكرافته،يصحلاباطلالحديثهذا:قلت

وقال."..الحديث"واهي:الرازيزرعةابووقال."الحديث"منكر:البخاري

يونسبن"وبكر:ايضاوقال.منكر"الاسنادبهذاالحديث"وهذا:عديابن

.233(-4232/)الكمالتهذيبانظر."..عليهبعضهيتابعلاممايرويهماعامة

خطا.دسبكير(،بن)يونس)مظ(وفي(،يونسبن)بكير)ظ(فيوقع

يخالفا(.)فلم)ظ(فيووقعصح(،)وإنمظ(،)حفي
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الرجل:قولوهو،اليمينلغوبابمنذلكفيالحلففان؛الايمان

.للكفارة)1(الموجبةالمعقدةالايمانمنوليس.واللهوبلى،واللهلا

فصل

زذأبيعنالمسيببنسعيدحديثمن)2(الطبرانيروىوقد

خطوةبكللهكان؛الغرضينبينمشى"من:ع!يماللهرسولقال:قال

".حسنة

الهدفينبينيعدوحذيفة"رأيت:أبيهعنالتيميإبراهيموقال

.")3(قميصفيبالمدائن

بينيشتدونقوما"أدركتسعد:بنبلالعنالاوزاعيوقال

كانوا؛الليلكانفإذابعض،إلىبعضهميضحك،الاغراض

)1(

)2(

)3(

)وهذا:وهيزيادة)ظ(فيووقع)المعقدة(،منبدلا)مط()المنعقدة(في

مط(.،)حفيليستفانها،الناسخمنولعلهاجذا(،حسنفقه

)46(.رقمالرميفضلفي

وعلي،المسيببنسعيدعنجدعانبنزيدبنعلىبهتفرد،ضعيفوسنده

.24()4رقمالتحصيلجامعانظر،مرسلذرابيعنوسعيد،ضعففيه

"رواه)5/926(:المجمعفيالهيثميقالالدرداءأبيعنروىوقد

".ضعيفوهومطربنعثمانوفيهالطبراني

رقمسننهفيمنصوربنوسعيد)47(رقمالرميفصلفيالطبرانيأخرجه

)26318(رقم)5/503(مصنفهفيشيبةابيبنو2457(رقم)2/

.3355(0)رقم(533-532و)6/

صحيح.وسعده
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(1")رهبانا

مجاهد:وقال

بها")2(.

أنا:ويقول،الهدفينبينيشتدعمرابن"رأيت

.كبير)3(شيخوهوالغرضينبينيشتدكانعامربنعقبةأنوتقدم

فصل

وأالغرضفيالسهامرميأوالخيلركوب:أفضلفأيها:قيلفإن

.؟)4(أفضلالسبقينيومطلقا؟

ذلك:فياختلفقد:قيل

الخيل.ركوبطائفةفرجحت*

عمرأبوذكره،"الرميسبقمناليأحبالخيل"سبق:مالكقال

)1(

)2(

)3(

)4(

رقم403()5/شيبةأبيوابن)48(،رقمالرميفضلفيالطبرانياخرجه

وغيرهم.224()5/الاولياءحليةفينعيمبوو)26317(

صحيح.وسنده

)9245(رقممنصوربنوسعيد)94(،رقمالرميفضلفيالطبرانيأخرجه

33553(.رقم)6/شيبةابيوأبن

ابنالحافطوقالمجاهد.عنالاعمشسمعهمماكانإن؛صحيحوسنده

حسن"."إسناده)4/183(:التلخيصفيحجر

)ص/93(.

المسابقةيو؟النشابرميأوالخيلركوب:أفضل)فايمامط(،)حفي

؟(.أفضل
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"التمهيد")1(عنه.في

:بوجوهالقولهذاأصحابواحتج

وقاعدتها.الفروسيةأصلأنه:أحدها

بالخصم.والطفروالفرالكريعلمأنه:الثاني

،الركوبماوما)2(،ساعةفيالرميإلىالحاجةأن:الثالث

يرجع.أنالىالقتالإلىيخرجماأولمنإليهفالحاجة

فيالقوةيؤثرفهو،مغاوالفرسالفارسيعلمالركوبأن:الرابع

وراكبه.المركوب

فسبق،سبحة:لهيقالفرسعلىراهنلمج!النبيأن:الخامس

.النضالفيراهنأنهعنهيحفظولم،أحمد)3(الامامذكره.الناس

لابمارميه)4(أضعافاضعافكانغ!يمركويهأن:السادسى

يحصى.

يومإلىالخيلبنواصيالخيرعقدوتعالىسبحانهأنه:السابع

18[]خ.القيامة

لاهلها.ومعاقلحصونفهي،والهربللطلبتصلحأنها:الثامن

)1(5)14/84(

(.ساعة)في)مط(في)2(

14(.)ص/13-انظر)3(

مط(.)ح،فيليس)4(
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شانا،وارفع،الرماةمناعزأهلهاان:التاسع

لهم.رعيةوالرماة،الزماةعلىبه)1(حكامواهلها

مكانا،هب

النساء،بعدلمجماللهرسولالىالاشياءأحبكانتأنها:العاشر

إلىاحبشيءيكن"لم:قالانسعن"سننه")2(فيالنسائيفروى

."الخيلمنالنساءبعدع!يماللهرسول

سعيدبنحبعنإ")3(موطئه"فيمالكروىما:عشرالحادي

)1(

)2(

)3(

)ظ(.من

201(.)24/التمهيدفيعبدالبروابن4193(و)3564رقم

قتادةعنعروبةابيبنسعيدعنطهمانبنإبراهيمبهتفرد،غريبوهو

أنس.عن

انطر.اختلاطهقبلسعيدمنسمعواالذينفيطهمانابنالائمةيذكرولم

ورواه..".:الدارقطنيقال.212-802صالكياللابنالنيراتالكواكب

أصح".والمرسل:قالثم.5.يساربنمعقلعنقتادةعنالراسبيأبوهلال

)5/27(.المسندوتحقيق31/ب(،)4/الدارقطنيعللانطر

قالانس،عنفجعلهمالكعنبعضهمسندهو)1344(،رقم)1/106(

يصح"."ولا01(:0)24/التمهيدفيعبدالبرابن

منرجلعنسعيدبنيحمىعنفقالاوالقعنبيالقطانيحمىرواهوقد

.فذكرهالانصار

)8491(رقم063()9/العاليةالمطالبفيكمامسندهفيمسددأخرجه

4(.)ص/الخيلفيعبيدةبوو

عنسعيدبنيحمىعنفقالامعاويةبنومروانعيينةبنسفيانورواه

مرسلا.يساربنمسلم

.وغيره2438(رقم)2/منصوربنسعيدأخرجه
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ذلك؟فيلهفقتل،بردائهفرسهوجهيمسحجم!يماللهرسول"رصلي:قال

."الختلفيعؤيشماإذي:فقال

فيها.عاتبهمنوعلىعليهلكرامتهاوهذا)1(

اللهرسولقال:قالذرلمأبيعن)2(النسائيرواهما:عشرالثاني

بهن:يدعوبكلماتالسحرعندلهيوذنإلاعربيئفرسمن"ما:غ!ي!

)1(

)2(

مرسل.والحديث

وفيهنحوهالاشجعيهندأبيبننعيمعناخروجهمنمرسلاجاءوقد*

(.الفرسفيعانبنيجبريل)إن

رقمالمراسيلفيداودبوو1155()2/رقممسندهفيالطيالسياخرجه

وغيرهما.(192)

يثبت.ولا.لبارقيالجعدبنعروةعنفجعلهبعضهمسندهو

مط(.،)حفيليس

رقم)9/الزخارالبحرفيلبزارو017()5/المسندفيوأحمد)6/223(

رقم144(و)2/29والحاكم)8/387(الحليةفينعيمبوو3938(

وغيرهم.2638(و)2457

قيسبنسويدعنحبيبابيبنيزيدعنجعفربنعبدالحميدطريقمن

.فذكرهذرأبيعنخديجبنمعاويةعن

ومتنا.سنداعبدالحميدخولفوقد

بنعبدالرحمنعنيزيدعنسعدبنوالليثالحارثبنعمروفرواه

موقوفا.ذرأبيعنمعاويةعنالمهريشماسة

وابن2444(رقم)2/منصوروسعيدبن)5/162(،أحمدأخرجه

صحيح،وسنده،موقوفالصحبحوهذا001صمصرفتوحفيعبدالحكم

.(1231رقم)6/العللانظر."المحفوظ"وهو:الدارقطنيوقال
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أحبمنفاجعلني،لهوجعلتنيادمبنيمنخولتنيمنخولتنياللهم

."إليهومالهأهله

وذلك،كتابهفيبالخيلأقسموتعالىسبحانهاللهأن:عشرالثالث

ضتحاجلفديمص>و:تعالىاللهقال،عندهوفضلهاشرفهاعلىيدل

.3[-1/]العاديات(رر!صتحاادتقذحاجلموربم!فا

فيصوت:والضبح.سبيلهفيتعدوبالخيلسبحانهأقسم

جريها)1(.عنداجوافها

.الحجارةتصكعندمابحوافرهاالنارتوريج(فذحافادوربت>

عندالخيلتثيرهالغبار:النقيع()2(بيبهءخعافوسطنجبهءنقعافاثر!>

.عدوها.

فان؛ضعيفوهو،القدجعلىيعود:قيلبهء<>فيوالضمير

بالقدجهيمارلاالغبار

:اي(ادت>:بقولهعليهالمدلولالمغارعلىعائد:وقيل

فيه.جولانهالكثرة؛غبارابالمغارأثرن

الغبار)3(أثرن:أي،مصدرهوالذيالمغارعلىيعودأنويجوز

لفظمنالمفهومالعدوعلىيعودأنويجوز.الاغارةبسبب

)1(

)2(

)3(

وغريب272(،-271)03/الطبريتفسيرانظر

.)465

.[5/]العاديات*<به-تجعافوسظن>فقط()حمن

.(مط،)حفيليس
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.يت(لعدوا>

الاولىهمثلالثانيةبهء(>:قولهفيوالضمير

بالنقع،ملتبساتجمعاوسطن:أي،النقععلىعائد:وقيل

.مسعود)1(ابنقولوهذا.العدومجمع:هنا"ف"جمع،هذاوعلى

بهاتعالىالله01[]ظأقسم.الحاجإبلبهاالمرادعلي)2(:وقال

به:وسطنالذيو"جمع")4(،سبيلهمن)3(هوالذيالحجفيلعدوها

الصيح.وقت[91]حبه(أغرن)مزدلفةهو

:لوجوهأرجحالأولو[لقول

قالولهذا)6(،للخيلهوإنماالضبحفيالمستعملأن:أحدها

تعالى:اللهقال،عدتإذاالخيلأنفاسصوت:"الضيح:اللغةأهل

."الثعلبضيح:أيضاويقال،ضبحا!<والعديت>

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منقطع.وسنده)03/276(تفسيرهفيالطبرياخرجه

مطولا)136(رقم)2/07-71(جامعهمنالتفسيرفيوهبابناخرجه

عنهم.اللهرضيطالبابيبنعليقولإلىعباسابنرجوعقصةوفيه

مختصرا.وهبابنطريقمن)03/276(تفسيرهفيوالطبري

صحيح.سندهوالاثر

(.سبيله)في)مظ(في

)مظ(.منسقظ

اغرنمزدلفةمن)هو)ح(وفيلصيح(،وقتاخرتمزدلفة)هو)مط(في

الصيح(.وقتبه

(.الخيل)هو)مط(وفيالضيح(،)فيمنبدلا)بالصيح()ح(في
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عدوها،عندالحجارةمنالنارتوريبأنهاوصفهاأنه)1(؟الثاني

قدجفيتوئد،للصفاالحديدمنسنابكهالقرع؛الخيلفيهشهودوهذا

.القدجعندوالصوانالحديدمنيتولدكمابينهمامنالنار

كما،للابلاستعملتوانوهي،بالاغارةوصفهاأنه:الثالث

فياستعمالهالكننغير")2(؛كيماثبير"أشرق:تقولقريشكانت

كثر.الغزواغارة

)3(والحجاج،بالصبحالاغارةومتوتعالىسبحانهأنه:الرابع

ذاكإذوقريش،مزدلفةبموقفيكونونوانما،يغيرونلاالصيحعند

ولاقريشبالصيحتغيرتكنفلم،الشمستطلعحتىتغيرتكنلم

.العربمننجيرها

حتىيغيرلاالغزوفيكان"أنه:!ي!النبيعن")4("الصحيحوفي

.أغار"والا،أمسكاذاناسمعفان؛أصيحفاذا،يصبح

للئرتيبهيالتيبالفاءالجمعتوشطعطفتعالىأنه:الخامس

الجمعفتوسط،الصبحوقتأغارتأنهايقتضيوهذا،الاغارةبعد

(.)مطمن)1(سقط

الخطاببنعمرقولمنوغيره)0016(رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

ماجهوابن54(و42و)1/93المسندفيأحمدوزادثبير(،)أشرقوفيه

نغير(.)كيماوغيرهما)2203(رقم

استعمالها(.الكنقولهفيالكن()ح(منسقط:تنبيه

(.)والحاج(ظ،)حفي)3(

.بنحوه)585(رقمالبخارياخرجه)4(
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أولفيإغارة:اغارتانلهاالحاجإبلأنالمعلومومن،الاغارةبعد

والاغارة،منىإلىمنهاالشمسطلوعقبل)1(وإغارة،جمعإلىالليل

وبينالصبحوقتوبينبينهماالجمعيمكنفلا،الصبحقبلالاولى

ظاهر.وهذا،جمعتوشط

صفا،كلهحولهومامزدلفةوجمع،الغبارهوالنقعأن:السادس

كلامه.منبمرادهاعلموالله،الابلتثيرهبهغبارلاجبلينبينوادوهو

الله؛سبيلفيفرساارتبط"من:أنأخبرع!ي!النبيأن:عشرالرابع

.")2(القيامةيومميزانهفيوبولهوروثهوريهشبعهفإن

وأكفالها،نواصيهاومسحبارتباطهاأمرع!يمانه:عشرالخامس

الجشميوهبأبيحديثمن"والنسائي")3(داود("،أبي"سننقفي

خطأ.وهو(طلوع)بعد()ظفي)1(

)ص/37(.حاشيةفيتقدم)2(

)3565(رقم)6/218-921(والنسائى)2543(رقمداودأبواخرجه)3(

الكنىوفيمختصرا،)814(رقمالادبفيوالبخاري)4/345(وأحمد

وغيرهم.)974(رقم

إبيعنشبيببنعقيلعنمهاجربنمحمدعنسعيدبنهشامطريقمن

مطولا.فذكرالجشميوهب

ليسالجشميوهباباانوالصحيح-اختلافالحديثفيوقعوقد

-مكحولصاحبالكلاعيوهبأبووصوابهخطأ،التسميةهذهوأن،بصحابي

.ونحوهكالاوزاعيبعدهمومنالتابعينعنيرويوهو،عبداللهواسمه

يثبت.لامرسلفالحديثوعليه
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02[]حبنواصيهاوامسحوا،الخيل"ارتبطوا:!ي!اللهرسولقال:قال

.الاوتار"تقلدوهاولا،وقلدوها،كفالهاو

:قولانهذاوفي

الجاهلية،باوتارالاخذفيويقلدها،عليهايركبلاأنه:احدهما

.)2(القبائلبينالتيوالعداواتالدحول)1(وهي

كما،العينأجلمنوترايقلدهالاان-:الصحبح-وهو:الثاني

ولا،عطماولا،خرزةعليهايعلقلاوكذلك،تفعلهالجاهليةأهلكان

.)3(الجاهليةعملمنكلهذلكفان؛تميمة

)1(

)2(

)3(

رقم)2/312-313(حاتمأبيابنعللفيذلكتفصيلراجيع

.)2451(

)ظ()وقلدوها(.)ح(،منسقط:تنبيه

العينانظر.عليكأتيتعداوةأو،عليكجانيتبجنايةمكافأةطلب:الذحل

315.صاحمدبنللخليل

هذاالثوريوضعف،الجراحبنوكيعإليهومال،شميلبنالنضرإليهذهب

.بعيد"تأويلوهو":القرطبيوقال،القول

(.القبائل)بينمنبدلا(القبائل)من)ح(فيوقع:تنبيه

)2/526(.-الليثييحيرواية-الموطأانظرمالكالامامقولوهو

بعضفيغ!مواللهرسولمعكانأنه:الانصاريبشرابيحديثعليهويدل

منقلادةبعيررقبةفييبقينلاأنرسولا:عبطاللهرسولفأرسلأسفاره

(.قطعتإلا-قلادةأو-وتر

)2115(.رقمومسلم)2843(رقمالبخاريأخرجه

مط(.،)حمن)اهل(سقط:تنبيه
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محمدافان؛وتراتقلد"من:مرفوعاوغيرهداود("ابي"سننوفي

)1(
.بريء"منه

مصرفتوحفيعبدالحكموابن)00017(رقم)4/901(حمدو)36(رقم)1(

وغيرهم.6921(رقم)4/والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن186ص

عنكلاهماالقتبانيعياشبنوعبداللهفضالةبنالمفضلطريقمن

أميةبنشيبانسمعأنهأخبرهبيتانبنشييمأنالقتبانيعباسبنعياش

مطولا.فذكرهرويفععنيقولالقتباني

شييمعنعياشعنعنه(اختلاف)علىلهيعةوابنشريحبنحيوةورواه

.فذكرهرويفعسمعأنه

شرحفيوالطحاوي)6705(والنسائي59916(رقم)4/أحمدأخرجه

.(123)1/المعاني

منسمعتابعي،القتبانيأميةبنشيبانوفيه،أصحالأولالطريق:قلت

التقريبفيالحافظوقال،حبانابنإلايوثقهولمالفنوجمعهوحضررويفع

."مجهول":()2832رقم

سالمبيعنشييمعنعياشعنفضالةبنوالمفضللهيعةابنورواه

حصنفيمرابطوهولحديثهذايذكرعمروبنعبداللهسمعأنهالجيشاني

.أليونباب

وابن37()رقمداودبوو)49916(رقم)4/801(أحمدأخرجه

.186صمصرفتوحفيعبدالحكم

لماشاهدفهو،حفظهكانفإنلا؟امالقتبانيعياشحفظههلأدريولا

العجلي،وثقهتابعيء،هانيبنسفيانواسمهالجيشانيسالمابووفيه،تقدم

الكمالوتهذيب)4/87(الكبيرالتاريخنظر.صحبتهفيمختلفوهو

11/991(.)002-
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فصل

،الركوبمنافضلالرميارإلىثانيةطائفةوذهبت!

افضل.بهوالسباق،تعلمهمنأفضلوتعلمه

منها:بوجوهالفرقةهذهواحتجت

الزكوب)1(،علىالذكرفيالرميقدمتعالىاللهان:أحدها

/]الانفال(لخيلرباطومنلمحوؤمناشتظعتمفالهموأعذو>:فقال

:القوةفسرألهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنوثبت06[.

)2(
والاولى.بالأهمكلامهافيتبداإلماوالعرب،ميبا

ببيانهوهم،لهمأهمبيانهالذييقدمون)4("فانهم:)3(سيبويهقال

لفظه.هذا."ويعنيانهميهمانهمجميعاكاناوان،اعنى

رباطوسمى،لفظهعنوعدل،قوةالرميسمىانه:الثاني

منالرميفيماإلىإشارة؛غيرهإلى(عنه)يعدلولم،بلفظهالخيل

(.الركوب)مط()علىمنسقط)1(

41(.)ص/تخريجهتقدم)2(

،النحاةإمامقنبر،بنعثمانبنعمروبشربو:واسمه15(،)1/الكتابفي)3(

هـ.018سعةتوفي

023(.-922)2/الوعاةبغية:انظر

(.يقدمونإنما)مط()كأنهمفي)4(

)ح(.من)5(
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والمنفعة.النكاية

فدل،الركوبمنإليهأحبالرميانأخبرلمجيمالنبيأن:الثالث

منه.أفضلأنهعلى

حديثمنو"الترمذي")1(و"النسائي"داود"أبي"سننففي

الواحدبالسهمليدخلالله"إن:لمجماللهرسولقال:قالعامربنعقبة

به،والراميالخير،عملهفيالمحتسبصانعه:الجنةنفرثلاثة

هتركبوا"أنمنإليأحبترموانو،واركبوافارموا،بهوالممد

فيكمالمجم،الذبيحإسماعيلمنميراثالرميأن:[لرابع

بنيارموا":فقال،ينتضلونبقوبممرلمجيمالنبيأن")2(البخاريصحيح"

.رامئا"كانأباكمفان؛إسماعيل

ولم،النضالفيمعاالفريقينمعدخللمجيمالنبيأن:الخامس

الزماةفصلعلىفدل،الخيلسباقفيالفريقينمعيدخل21[]ح

11[منه]ظيفوتهلانو،الفريقينفضليحوزأنفأرادوالرهماية)3(،

شيء.

يجىلمماالرمينسيانفيالوعيدمن)4(عنهصحانه:السادس

.الركوبتركفيمثله

)1(

)2(

)3(

)نفر(،)ظ(فيوليس)ص/93(،تقدم

)إليئ(.

)ص/41(.وراجع)2743(رقم

)ظ(.من

)هد(.منسقط
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)1(..
رسولقال:قالعامربنعقبةحديثمن"مسلم"صحيحممي

.-"عصىقد:أومنا-فليس؛تركهثمالرميتعلم"من:لمجبملله

أبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهيلحديثمنالطبرانيوعند

نعمةفهي؛نسيهئمالرميتعلم"منع!يو:اللهرسولقال:قالهريرة

سلبها")2(.

جابربنيزيدبنالرحمنعبدحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

عامربنعقبةعنزيدبنخالدحدثني:قالسلامأبوأخبرني:قال

فانه؛علمهبعدماالرميترك"ومن:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال

.-(")3(تركهاأو-كفرهانعمة

)تعلم(.بدل)علم(وفيه93(،)ص/تخريجهتقم()1

فيلخطيبو543(رقم)1/الصغيروالمعجم)32(رقمالرميفضلفي)2(

وغيرهم.381()2/لموضح

تفردفقد)1/313(العللفيالرازيحاتمأبوقالكمامنكرحديثوهو

الجرحهلوالتفرد،هذايحتمللاوهو.سهيلعنلربيعبنقيسيه

فيه.مختلفونوالتعديل

(.سهيلحديثمن)بدلا(سهيل)مط()عنفيوقع:تانبيه

عليهالكلامتقدموقد)33(،برقمالرميفضلفيالطبرانياخرجه)3(

)ص/41-04(.

ذلك،فيمختلفةياتوالرويزيد(بن)خالدظ(،)حفيوقع-ا:تانبيه

زيد(.بن)خالدأئبتهماوالاشهرثر!و

)مط(منوسقطترك(،)منمنبدلانسي(مط()من،)حفيووقع-ب

تركها(.)أو
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و"ا

!!يم

)1(

)2(

داود"أبي"سننفيكما،رقبةعتقيعدلالسهمرميأن:السابع

للهرسولسمعت:قالعبسةبنعمروعن")1(و"الترمذيلنسائي"

.محرر"عدلفهو؛للهسبيلفيبسهمرمىمن":يقول

)2(:النسائيلفظوفي."صحيححسن"حديث:الترمذيقال

)3143(رقموالنسائي()1628رقموالترمذي)6593(رقمداودابوخرجه

رقم)01/حبانوابن42891(و)22017رقم384(و)4/1113وأحمد

وغيرهم.)18(الرميفضلفيوالطبراني4615(

عنطلحةابيبنمعدانعنالجعدبيبنسالمعنقتادةعنهشامطريقمن

درجةفلهوجلعزاللهسبيلفيبسهمبلغ)منوزادمطولافذكرهعبسةبنعمرو

بعضها.سياتيعبسةبنعمروعنطرقولهصحيحوسنده(...الجنةفي

وغيرهم.والحاكمحبانوابنالترمذيصححهوالحديث

والطبراني163(رقم)2/لجهادفيعاصمابيوابن)3142(برقمسننهفي

589(.و579رقم)2/الشاميينمسندفي

عنالسمطبنشرحبيلعنعامربنسليمعنعمروبنصفوانطريقمن

.فذكرهعبسةبنعمرو

فارسله.عثمانبنحريزوخالفه

بنشرحبيلعندكانعبسةبنعمروانعامربنسليمعنحريزفرواه

.فذكره...عمرويافقالالسمط

)4/113(مسندهفيحمدو)1/992(مسندهفيحميدبنعبدأخرجه

6801(.رقم)2/الشاميينمسندفيوالطبراني

قال،مرسلالطريقهذامنفالحديثوعليهأصح،الطريقوهذا

الاسود"بنالمقدادولاعبسةبنعمرويدركلمعامربن"سليم:حاتمابو

31(.)0رقمالمراسيل

)كعتق(.منبدلامط()عتق(،)حفي:تانبيه



."رقبةكعتقلهكان؛يبلغلمأوالعدوبلغ،للهسبيلفيبسهمرمىمن"

بناسدعنصالحبنمعاويةحدثني:صالحبناللهعبدوقال

أعتقمن":يقوللمج!للهرسولسمعت:قالعبسةبنعمروعنوداعة

رمىومنالنار،منمنهعضوامنهعضوبكلاللهأعتق،مؤمنةرقبة

")1(.رقبةعتقلهكانأخطاوفاصابالعدوفبلغاللهسبيلفيبسهم

الجنة.فيبدرجةأنه:الثامن

عنالأعمشعنعوانةابيحديثمن)2(الطبرانيرواهكما

)1(

)2(

رقم)3/الشاميينمسندوفي)11(رقمالرميفضلفيالطبرانيأخرجه

272(.)01/الكبرىالسننفيوالبيهقي0891(

حفطه.صالحأبوكانإن؛بهباسلاوسنده

)21(.رقمالرميفضلفيوالقراب)01(،رقمالرميفضلفي

عليها.الكلامسياتيغريبةلفظةوفيه

:زائدةخالفه،عوانةأبوخولفوقد

رسولقالقالعبيدةأبيعنمرةبنعمروعنالاعمشعنزائدةهفرو

ع!ميم.الله

4002-)رقممسندهفيأسامةابيبنالحارثاخرجهمرسلوهذا

233(.رقم)2/الجنةصفةفينعيمبوو(المطالب

عبدالحميد:بنوجريرمعاويةابووخالفه

بنشرحبيلعنالجعدأبيبنسالمعنعمروعنالاعمشعنفروياه

العدوبلغمن،الصنعأهل)ارموابلفطمرفوعامرةبنكعبعنالسمط

ومااللهرسوليا:النحامابيبنعبدالرحمنفقالدرجةبهاللهرفعه،بسهم

عام".مئةالدرجتينبينولكنهاامكبعتبةليستإنهاأما:فقال؟الدرجة

.(162)9/والبيهقي()63018رقم236(-235)4/أحمدأخرجه

=أقوىالاخيرفالطريقوالا:الطرقجميعحفطالاعمشلعل:قلت

66



اللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهعنعبيدةأبيعنمرةبنعمرو

ليستإنهاأما،درجةفانهابسهمبلغفمن؛قاتلوا":الطائفيومع!يم

."الجنهفيدرجةولكنها؟أمهولاأحدكمأبيبدرجة22[]ح

الجعدأبيبنسالمعنقتادةعنبشيربنسعيدحديثمنوذكر

-قالع!ي!اللهرسولأنعبسةبنعمروعنطلحةأبيبنمعدانعن

.")1(رقبةعدلفهو؛بسهمرمىمن"-:الطائفمحاصروهو

مرةبنعمروعنالاعمشحديثمنالقرابيعقوبأبووذكر

بلغ"من:غ!يماللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهعنعبيدةابيعن

:قال؟الدرجةوما!اللهرسوليا:قالوا."الجنةفيدرجةفله؛بسهم

)1(

منيسمعلمالجعدابيبنسالمفإن،منقطعفالإسنادوعليهرجح،و

الحديثمتنلكن)6793(؛رقمحديثتحتداودابوقالهكماشرحبيل

الاتي.الحديثوانظر65(،)ص/تقدمكماثابت

فيحمدو2751(رقم)4/الشاميينمسندوفي)17(رقمالرميفصلفي

.()42891رقم384()4/مسنده

بشير.بنسعيدوتوبع

ص/65(تقدم)كماالدستوائيوهشامعروبةابيسعيدبنتابعه

.نحوهبهقتادةعنكلهموشيبانالحجاجبنوالحجاج

الكبرىفيوالبيهقي165(رقم)2/الجهادفيعاصمابيابناخرجه

رقم)4/384(حمدو)91(برقمالرميفضلفيوالقراب161()9/

.)94291(

وغيرهموالحاكمحبانوابنالترمذيوصححهوالحديث،صحيحوسنده

.65()صراجع
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.")1(عامخمسمائةالدرجتينمابين"

القيامة.يومنورأنه:التاسع

")2(الرمي"فضلكتابفيالقرابيعقوبأبوالحافظرواهكما

وكان-الانصاريعمرةأبايتر:قالالحنفيةبنمحمدحديثمن

ع!يماللهرسولسمعت:قالثم،العطشمنيتلوىوهو-حديابدريا

السهمذلككان؛قصرأوفبلغ،اللهسبيلفيبسهمرمى"من:يقول

."القيامةيومنورا

يطول-عشرةمنأكثرمختلفةبرواياتوروينا:)3(يعقوبأبوقال

سبيلفيبسهمرمي"من:غ!يماللهرسولعن-الكتابأسانيدهمبذكر

)1(

)2(

)3(

)21(.رقمالرميفضلفي

خمسمائةالدرجتين)مابينقولهوهيغريبةلفظةفيهفانوهم،وفيه

عام(.

معرفةفيبونعيمو195(رقم)22/الكبيرفيوالطبراني)25(برقم

6096(.و4096رقم)5/الصحابة

العرزمي،،الفزاريعبداللهبنمحمدبنعبدالرحمنبهتفردوالحديث

يه.ينفردفيماخاصةضعيفوهو

027(.)5/الزوائدمجمعانظر

)27(.رقمالرميفضائلفي

-7017رقم)2/مسندهفيالبزاراخرجه-هريرةأبيعنالمتنهذاورد

عنعلقمةابنمولىالمكيحميدبهتفردجدا،ضعيفوهولاستار(كشف

قال-البزارشيخيضاو،احاديثهعلىيتابعولا،مجهولوحميدعطاء،

415(.)7/الكمالوتهذيب027()5/المجمعانظر."اعرفه"لم:الهيثمي
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.تاما"نورالهكان،الله

وفاص:ابيبنلسعدفقال،للرماةدعالمجيم)1(التبيان:العاشر

وكان،سهملهيخطىءلافكان.")2(دعوتهجبو،رميتهسدداللهم"

.الدعوةمجاب

مه.وبأبيهالرماةفدىلمجيمالنبيأن:عشرالحادي

قال:قالالمسيبسعيدبنحديثمن"الصحيحين")3(ففي

)1(

)2(

)3(

جميهير.النبيان:العاشر."نورمله)كان)ح(منسقط

)3751(رقموالترمذيبمثله)8014(رقمالسنةفيعاصمأبيابنأخرجه

حبانوابن)162(رقمالسنةاهلمذاهبشرحفيشاهينوابنمختصرا،

وغيرهم.61()18رقم(994)3/والحاكم996(0رقم/1)5

حازمأبيبنقيسعنخالدابيبنإسماعيلعنعونبنجعفرطريقمن

.فذكرهسعدعن

إليهاشاركمامرسلوالصوابعون،بنجعفرفيهاخطأمماوهذا

والدارقطني.الترمذي

وهشيمعيينةبنوسفيانووكييعهارونبنويزيدالقطانيحىرواهفقد

مرسلا.بهإسماعيلعنكلهموغيرهمأسامةوأبو

عنهبعضهمورواهمسندا،عنهجماعةفرواهجعفرفيهاضطربيضاو

مرسلا.

064(.رقم)4/الدارقطنيعللانظر

1213(،رقم)4/البزارمسندفيعائشةحديثمنالمتنهذاوردوقد

.متروك:الوقاصيعثمانفيه،باطلوهو

.()رميتهمنبدلا()رميه()مطفي:تنبيه

لفظه.يسقولم)2412(رقمومسلملهواللفظ)9382(رقمالبخاري
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،ارم:فقالأحد،يومكنانته!هلىغسي!القوسوللي"نت!!:إسكمابنسعد

.إ"واعيابيفداك

.احد")1(يومابويهع!ي!اللهرسوللي"جمع:لهمالفظوفي

)2(
لمج!النبي"ان:ابيهعنسعدبنعامرعن"مسلم"صحيحوفي

أحرقالمشركينمنرجلكان:قالأحد؛يومأبويهلهجمع

لهفنزعت:قال"وأميأبيفداك،"ارم:!يطالنبيلهفقال،المسلمين

عورته،وانكشفت،فسقط،جنبهفأصبت،نصلفيهليسبسهم23[]ح

."نواجذهإلىنظرتحتىع!يماللهرسولفضحك

حسنة.خطوةبكلالغرضينبين)3(للماشين:عشرالثاني

بنعليحديثمن")4(الرمي"فضلكتابفيالطبرانيروىكما

"من:!ي!اللهرسولقال:قالذرابيعنالمسيببنسعيدعنزيد

".حسنةخطوةبكللهكان؛الغرضينبينمشى

يناولالرميعلىحرصه12[]ظمنكانع!يمالنبيأن:عشرالثالث

مج!يم؛اللهلرسولوقايةالرماةوكان،بهيرمينصلمالهالسهمالرامي

يومرمىأنه:سعدحديثمن(")"المغازيفيإسحاقابنذكركما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2412(.برقمومسلم)9351(،برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

-)3(.)42(-)2412(برقم

)الماشي(.)ظ(في

جذا.ضعيفوهو،تقدموقد)46(رقم

-وسنده.إسحاقابنطريقمن)3/923(النبوةدلائلفيالبيهقياخرجه
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يناولني!راللهرسولرايت"ولقد:سعدقالغ!يماللهرسولدونأحد

لهماالسهمليناولنيإنهحتى،"وأميابيفداك،ارم:ويقول،السهم

."بهفأهص،ذصل

القوسفضائلمنان:عشرالرابع

.عليها)2(متوكىءوهو

يخطبكانء!ي!النبيان)1(،

ما:قالإلاع!يمالنبيعندالقوسذكرت"ما:قالانسعنويذكر

")3(.قطخييرإلىسلاحسبقها

)1(

)2(

)3(

)4(

.عربثة)4(قوسامتقلدوهوبدلييومجاءجبريلأنويذكر

سعد(.ال)بعضلابهام،ضعيف

)ان(.بدل)انه(مط(،)ظفيووقع(،القوسفضائلمن)ح()أنهمنسقط

حزنبنالحكمحديثفيهشيءصحو.الصحابةمنجماعةعنورد

فقامالجمعةفيهاشهدناأيامالمجي!اللهرسولعندفلبثنا.).وفيه-الكلفي

.(...اللهفحمد-عصاعلى-قالأو-قوسعلىمتوكئاع!يماللهرسول

وابن)6901(رقمداودبوو)17856(رقم)4/212(احمداخرجه

1452(.رقم)2/صحيحهفيخزيمة

خزيمة.ابنصححهوالحديث،بهباسلاوسنده

مكتبط.للوصابيللخطيبالعصافيجاءبماالاريبتحفةوانظر

الاسلامية.التوعية

عليه.أقفلم

عليه.أقفلم

النبيأنعباسابنعن)3773(برقمصحيحهفيالبخاريأخرجلكن

(.الحرباداةعليه،فرسهبرأساخذ،جبريل)هذا.بدريومقالىيخيم
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عنالفقرتنفيانهاوهي،)1(خاصيةالقوسفيأن:عشرالخامس

القاسمأبو)2(ذكرهنظرإسنادهفيأثربذلكوردوقدصاحبها،

عنصبيحبنالربيعحديثمن")3(الرمي"فضلكتابقيالطبراني

نفى،عربيةقوسااتخذ"من:قالغ!يهالنهرسولأن:انسعنالحسن

.الفقر"عنهالله

ونصرهمالبلاد،فيالصحابةاللهمكنبالقسيان:عشرالسادس!

عدوهم.على

عنساعدةبنعويمبنعبدالرحمنحديثمنالطبرانيرواهكما

"بهذه:وقال،العربيةالقوسإلىأشارع!جماللهرسولأن:جدهعنأبيه

.")4(عدوكمعلىوينصركمالبلادفيلكماللهيمكنالقناوبرماج

)1(

)2(

)3(

)4(

()خاصة(.)ح،مطفي

إسناده)ح()فيوفيلقاسم(،ابوأخرجه،مقالإسناده)في)مط(في

ضعف،:العله)إسناده(قولهبعدالحاشيةفيالناسخوعلق(،القاسمأبو

.(رواه

به.صبيحبنالربيععنابيثنامردويهبنإبراهيمطريقمن2()آرقم

فيمابهيحتجلا،ضعفحفظهوفيصبيحبنالربيعبهتفردوالحديث

49(.-)9/98الكمالتهذيبانظرهم؟منينظرعنهوالرواة،بهيعفرد

عناخرطريقمن384(و)1/383بغدادتاريخفيالخطيبخرجهو

ستة(.اربعينالفقرعنهاللهنفىبيتهفيقوسااتخذ)منبلفظأنس

والتعديلالجرحانظر.كذابسنانمحمدبنفيه،باطلحديثوهو

.)7/927(

في=والبيهقي351(رقم)17/الكبيرلمعجموفي)28(رقمالرميفضلفي
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.مرفوعا)1(طالبابيبنعليعننحوهماجهابنوروى

عليهمالبلادفتحعندحرضهم24[]ح!ي!النبيان:عشرالسابع

عنكيسانبنصالححديثمنالطبرانيرواهكما؛بالسهاماللهوعلى

لكم"ستثتح:يقوللمج!اللهرسولسمعت:قالعامربنعقبة

.")2(بأسهمهيلهواناحدكميعجزفلا،المؤنةويمفون،الارض

سائرمنفعةفوقالعدوفيونكايتهالرميمنفعةان:عشرالثامن

الواحدالراميوإنجيشا،هزمواحدسهممنفكم،الحربآلات

.الرجالابطالمنهوترعد،الفرسانليتحاماه

علىمؤنتهفيكفيك)3(،عدوكإلىترسلهتريدالسهموإنهذا،

.(01/41)لكبرىا

بنعبدالرحمن؛انقطاعوفيه،طلحةمحمدبنبه"تفرد:البيهقيقال

..عويمبن"عبدالرحمن:البخاريوقال"،صحبةلهليستعويم

325(.)5/التاريخ."مرسل:الانصاري

الإسناد.ضعيفمرسلفالحديثوعليه

82(.-81)ص/سيأتي)1(

بنصالحعنالليثيزيدبنأسامةطريقمن)25(رقمالرميفضلفي)2(

.فذكرهبهكيسان

الإسناد.ضعيفمرسلحديثوهو

من)1891(رقم-الامارة-كتابصحيحهفيمسلمأخرجهماعنهويغني

أرضون،عليكم)ستفتحبلفطفذكرهعقبةعنالهمدانيعليأبيطريق

باسهمه(.يلهوأناحدكميعجزفلا،اللهويكفيكم

(.عدوكإلىيرسلهالموتيريدبالسهمالرامي)وإن)ظ(في)3(
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فاله؛الرميجيدكانإذاالواحدالراميأنبالتجربةعلموقدالبعد،

ولهذاجميعا،ويطردهم،معهمراميلاالذينالناسمنالفئةيأخذ

الرجلمعكانفإذا،رجلمقامسهمكلإن)1(الحروبأربابعند

النشابمنيخافوالخصمرجل،بمئةعد،سهممئة)2(الرامي

نأأمكنه؛رامواحدراجلكانواذا،والرمحالسيفمنخوفهأضعاف

راميايغلبونلافارسومئة،ويغلبهمفيهمراميلافارسمئةياخذ

خشخشةعندالرميلصاحبالرعبمنتعالىاللهألقىولهذا،واحدا

معلوموهذا،والرمحالسيفلصاحبيلقهمالموالجعبةالنشاب

يكادونولاواحد،راممنليفزعونالالفإنحتى،بالمشاهدة

الجيئزفيالمجيد)3(الراميفصوتواحد،سيفضاربمنيفزعون

منخيرالجيشفيطلحةأبي"صوت:لمجي!النبيقالكما،فئةمنخير

")4(.فئة

.(لحرب)ا(،ح)ظفي(1)

.(مط)فيليس(2)

.لجيد()ا()ظفي)3(

رقم)2/مسندهفيوالحميدي261(و112و)3/111احمداخرجه)4(

فضلفيوالقراب8393(رقم)7/مسندهفييعلىبوومطولا2012(

وغيرهم.34(-)32رقمالرمي

مالكبنانسعنجدعانزيدبنبنعليعنعيينةابنعنطرقمن

)فئة(.منبدلا)مئة(بعضهموقال،فذكره

الكنمثلهبهعنهعفانفرواه،فيهاضطربلكنهسلمهبنحمادورواه

نس(.عناظنهقال

أنس-عنثابتعنحمادعنفرواه.عنهواختلفهارونبنيزيدورواه!
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وفينزعا،وأشدهمرميا،الصحابةأحسنمنطلحةأبووكان

عنالناسمن)2(اناسانهزماحد،يومكان"لما:أنه"الصحيح(")1(

عليهمجؤب!اللهرسوليديبينطلحةوأبو!،اللهرسول

)3(-.ِ
يومئذوكسر،النزعشديدراميارجلاطلحةابووكان،معهبحجمه

:فيقول)4(،النبلفيهابالجعبةيمزالرجلوكانثلاثا،أوقوسين

)1(

)2(

)3(

)4(

عنهرواههكذافئة(منالمشركينعلىاشدطلحةابيالصوتبلفظ

حميدبنعبدعندشيبةابيوابن)40136(رقم)3/924(حنبلبناحمد

)1382(.رقممسندهفي

عنيزيدعن)33412(رقم)6/517(المصنففيشيبةابيابنورواه

.فذكرهأنسعنزيدبنعليعنحماد

أثبتمنانهمعفيه،يضطربكانسلمةحمادبننعلىيدلوهذا

.محفوظغيرثابتفطريقوعليه،البئانيوثابتزيدبنعليفيالاناس

.فذكرهأنسعنأوجابرعنعقيلابنعنالثوريورواه

زيدبنعليحديثمنانهوالصواب،محفوظةغيرالروايةهذه:قلت

نس.عن

الحديثلينوهوبهجدعانابنلتفردالاسناد،ضعيففالحديثوعليه

اعلم.والله

رقمصحيحهفيومسلم)3837(،رقمصحيحهفيالبخاريخرجه

.)1811(

)ظ(منوالمثبت(،الناسمن)ناس)ح(وفيالاناس()انهزم)مط(في

مسلم.وصحيح

فيهليسلكن،مسلموصحيح)مط(منلمثبتوعنه(،)يجوب،ظ()حفي

)معه(.

345(.)1/النهايةانظر.بترسأي:)بحجفة(وقوله

الانبل(.منالجعبة)معهمسلمفي
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،القومإلىفينظرغ!يماللهرسولويشرف،"طلحة2[]حهلابي"انثرها

،القومسهاممنسهم)1(يصيبك،تشرفلا:طلحةأبولهفيقول

."نحركدوننحري

الفداء،لنفسكنفسي!اللهرسولياتشرف"لا:اخرلفظوفي

.)2(الوقاء"لوجهكووجهي

واحد،بترسيترسانطلحةبووغ!ي!اللهرسول"كان:أنسوقال

.")3(سهمهمواقعإلىينظراللهرسوللهيشرفرمىإذاطلحةأبووكان

فيفيعملكلها،الجهاتفييعملالرميأنعشر:التاسع

علىمامو،وخلف،والشمال،واليمين،والسفلالعلو،4وجه

معإلايؤئرولا،بعضهولاذلكعملهيبلغلاوغيرهالبعد،

.[13]ظ*.القرب

الطيربهفيصاد،والحربللكسبيصلحالرمين:العشرون

.للبخاريوالمثبت(يصيبكالامسلمفي)1(

.74()ص/المتقدم-انسعنجدعانبنزيدبنعليحديثمنجزءاللفظهذا2()

فيوالبخاري(2012رقم)2/والحميدي2(60)3/احمداخرجه

وغيرهم)8928(رقم)2/السننفيمنصوربنوسعيد208()رقمالأدب

.تقدمكماالاسنادضعيفوهو

علىويجثوع!ي!اللهرسوليديبينكنانتهينثلطلحةأبو)كان:ولفظه

الفداء(.لنفسكونفسيالوقاء،لوجهكوجهي:ويقولركبته

)2746(.رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

)!م!(.إلى(طلحة)ابوقولهمن)ح(منسقط:تنبيه

)ظ(.فيليسوجه(في)فيعمل)4(

76



أعظموهوالمضار،ولدفعالمنافعلتحصيليصلحفهو،والوحش

ذلكبهيحصلقدالراميغيركانوإن،الامرينلهذينتحصيلاالآلات

وأتم.أكملبالرميمنهالحاصلأن)1(إلا

.الفريقانبهاحتجمابعضفهذا

يا:فقيل،يتناضلونكانواقوماأنرويوقد:الاسلامشيخقال

.")2(صلاةفي"هم:فقال،الصلاةحضرتقد!اللهرسول

.*فضلا"بذلكوكفى،بالصلاةالنشابرميفشبه

الطائفتين:بينالنزاعوفصل

مقصوديتمفلاالآخر،إلىكمالهفييحتاجمنهماواحدكلأن

بطل،الفريقاناختلطفإذا،البعدفيأنفعوالرمي،بالآخرإلاأحدهما

والكروالطعنالضربمنالفروسيةسيوفوقامتحينئذ،الرمي

ولا،نجعوأنفعفالرميالبعد،منالخصمانتواجهإذاوأماوالفر،

فيأنكىكانمامنهماوالافضل،الامرينبمجموعالاالفروسيةتتم

ومقتضى،الشخصباختلافيختلفوهذا،للجيشوأنفعالعدو)3(،

.*أعلموالله،الحال

(.الحاصلأن)إلامنبدلا(الحاصلالكن)ح(في)1(

بنأيوبعنبقيةطريقمنوالرميالسبقكتابفيالاصبهانيلشيخأبوأخرجه)2(

)مالموزاد،فذكرهغ!م!العبيعنيحدثالقاسمسمعتخراشةأبيعنسعد

مرسلا.كونهمعسندهيصحولا،(الوقتيدركهم

.(ب-أ57/)قللسخاويبالسهامالرميفصلفيالتامالقولانظر

)هم(.منبدلا)إنهم()مط(فيوقع:تنبيه

)العدو(.منبدلا)البعد(()حفي)3(
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كي!:الكريمةبيدهرميهواما

بنعمربنعاصم"حدثني")1(:"المغازيفيإسحاقابنفقال

سيتها)2(،اندفتحتىاحديومقوسهعنرمىغ!يماللهرسولأن:قتادة

بنقتادةعينيومئذصيبتو،عندهفكانت،النعمانبنقتادةفاخذها

ناعمربنعاصمفحدثني26[]ح،وجنتهعلىوقعتحتى،النعمان

.واحذهما"عينيهاحسنفكانت،بيدهردهاغ!مماللهرسول

)1(

)2(

)3(

فصل

:-قصيررمحوهي-بالحربةطعنهوأما

"مويلاا"و،")3(إسحاقو"ابن،"عقبةبنموسى"مغازيففي

51(.)3/النبوةدلائلفيالبيهقيوعنه82()2/هشاملابنالسيرةانظر

مرسل.حديثوهو

ذكرفيهوليسموصولا)416(رقمالنبوةدلائلفينعيمأبووأخرجه

أحد(.يومقوسهعنغ!ي!)رميه

)سيتها(.منبدلا)سنانها()ح(في

والجمع،سمحانولهاطرفيها،منعطفما:القوس"سية:الاثيرابنقال

435(.)2/الحديثغريبفيالنهاية"..سيات

ولابي-925()3/258للبيهقيالنبوةودلائل84()2/هشامابنسيرةنظر

الاسناد.ضعيفمرسلحديثوهومطولا)415(رقمنعيم

بن-عبداللهعنشهابابنحدثنيإسحاقابنعنسلمةبنمحمدورواه
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الجبل،إلىع!يواللهرسولسندوأحد،يومكانلما"أنهوغيرها:

.نجا"إننجوتلامحمد؟أين:يقولوهوحلفبنابيادركه

بنصالححدثنيكما-حلفبنأبيئ"وكان)1(:إسحاقابنقال

:فيقول،بمكة!يواللهرسوليلقى-عوفبنعبدالرحمنبنإبراهيم

،ذرةمنفرقايومكلأعلفه-لهفرساالعود-عنديإنمحمد!يا

."تعالىاللهشاءإنأقتلكأنابل:فيقول،عليهأقتلك

أبيدركفلما:المسيببنسعيد"قال)2(:عقبةبنموسىقال

!يم،اللهرسولفأمرهم،المؤمنينمنرجاللهاعترض!ير؛اللهرسول

رسوليقيعبدالداربنيأخوعميربنمصعبواستقبله،طريقهفخلوا

ترقوة!يواللهرسولبصروعمير،بنمصعبفقتل،بنفسهع!يمالله

فوقع،بحربتهفطعنه،والبيضةالدرعسابغةفيفرجةمنخلفبنأبي

أضلاعه،منضلعافكسر،دمطعنتهمنيخرجولم،فرسهعنابي

فاحتقنكبير،غيرخدشاعنقهفيخدشهوقدقريشإلىرجعفلما

كانماإنه،فؤادكواللهذهب:لهقالوا،محمدواللهقتلني:قال،الدم

)1(

)2(

مطولا.فذكرهكعبقال:قالمالكبنكعب

)414(.رقمالنبوةدلائلفينعيمابوأخرجه

كلامه.منشيئامتنهفيإسحاقابنإدراجمنسلمإن،حسنوالحديث

211(.)3/للبيهقيالنبوةودلائل84()2/هشامابنسيرةانظر

معضل.حتوهر

(.عقبةابن:)قال)ظ(في

.2(12-112)3/للبيهقيالنبوةودلائل84()3/هشاملابنالسيرةوانظر

معضل.حنوهو
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بصقلوفواللهقتلك"،أنا":بمكةليقالقدإنه:قالباس)1(،منبك

."مكةإلىقافلونوهمبسرفاللهعدوفمات،لقتلنيعليئ

كانلو،بيدهنفسيوالذي:"قال:الحديثهذافيعقبةابنقال

."اجمعونلماتواالمجازذيباهلبيالذي

فصرا

الذيني!ئها>:فقال،كتابهفيالرماحوتعالىسبحانهاللهذكروقد

يخافل!مناللهليعلرورماحكميديكئمشامو،الصتدمنبمثئصاللهليتلوئكمءامنو

.[49/]المائدةبالغتمب(

اللهرضيعمربنعبداللهحديثمناحمد")2(الامام"مسندوفي

)1(

)2(

باس(.منبكإنه)والله)ظ(في

ذكرعلىمقتصرا)3104(رقمداودبوو5667(و)5115ر!29(و05)2/

المنتخبفيحميدبنوعبد49391(رقم)4/شيبةابيوابن،فقطالتشبه

216(رقم)1/الشاميينمسندفيوالطبراني846(رقم)2/مسندهمن

وغيرهم.476(رقم)2/الكلامذمفيوالهروي

ابيعنعطيةبنحسانعنثوبانبنثابتبنعبدالرحمنطريقمن

.فذكرهعمرابنعنالمنيب

مختلفوهو،ثوبانبنثابتبنعبدالرحمنبهتفرد،غريبحديثوهذا

الإمامقالبل،الحديثبهذاتفردهيحتمللاومثله،حفظهلاضطرابفيه

-18(.14)17/الكمالتهذيبانطرمناكير.اخاديثه:اخمد

بصيغةمعلقاصحيحهفيفذكره-ضعفهإلىالبخارياشاروقد

فيذكره.(..رزقيجعلع!ي!النبيعنعمرابنعن)ويذكر-التمريض

)3/6701(.الرماجفيقيلما:باب)87(الجهاد،)06(
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الساعةيديبينبالسيفبعثت":ع!ي!اللهرسولقال:قال27[]حعنهما

رمحي،ظلتحترزقيوجعل،لهشريكلاوحدهاللهيعبدحتى

فهوبقومتشبهومن،أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل

".منهم

)1(

بيد"كانت:قالطالبأبيبنعليعن")1(ماجهابن"سننوفي

مرسلا.طاووسعنجبلةبنسعيدعنالاوزاعيرواهوقد*

رقم222()4/شيبةابيوابن)501(رقمالجهادفيالمباركابناخرجه

وغيرهما.(04391)

فذكرهعمرابنعنالمنيبأبيعنحسانعنالاوزاعيعنرويوقد

عنتقدمماالاوزاعيعنلصوابو،الاوزاعيعنيصجلاخطأ،وهو

مرسلا.طاووس

باطل،وهوهريرةأبيوعن-موضوعوهو-انسعنالحديثرويوقد

وغيرهم.(معهمفهوبقومتشبه)منولفظهبالوقفمعلولوهوحذيفةوعن

وغيرهم.حجروابنوالعراقيتيميةكابن:جماعةصححهوالحديث

الكلاموذم111(،-)5/901والإرواء)6/89(،الباريفتحانظر

المحقق.حاشية493(293-)2/

الكاملفيعديوابن914(رقم)1/مسعدهفيوالطيالسي)0281(رقم

العمائم.فضلفي-زيادةوفيهمطولاوغيرهم)4/173(

عنهاشمبنوعبدالسلامالسمانالربييعابيسعيدبناشعبطريقمن

.فذكرهعليعنراشدابيعنالسكسكيبسربنعبدالله

جدا،ضعيف:السمانالربيعأبافإنجدا،ضعيفحديثوهو

ضعيف،:السكسكيبسربنوعبدالله،كذاب:هاشمبنوعبدالسلام

بسر.بنعبداللهتمنكرمنعديابنجعلهوالحديث

=لجرحوو)14/335-336(264(-261)3/الكمالتهذيبانظر

81



ما:فقال،فارسيةقوسبيدهرجلافرأى،عربيةقوسع!ي!اللهرسول

فيبهمااللهيزيدفانهما؛القناورماجوأشباههابهذهوعليكألقهاهذه؟

.البلاد"فيلكمويمكن،الدين

منبهاتدفع)1(للوحوشالصياصيبمنزلةللمقاتلةوالرماج

العملأنعلىأحمدالامامنصوفد،بها14[]ظوتحارب،يقصدها

إلىفيهايحتاجالتيالامكنةفيالنافلةالصلاةمنأفضلبالرمح

الجهاد)2(.

:أشياءثلاثةفيتظهروالفروسية

عليها.والمسابقة،الخيلركوب-

.النشابورمي-

والتبطيلالطعن:علىومبناه،كثيرةبنودوهو،بالرمحواللعب-

.والخروج،والدخول،والنثل)3(والتسريحوالنقل

والتبطيل.الطعن:أصلين)4(علىومداره

.(6/74)يللتعدوا

الضعيفةالسلسلةانظروغيرهما:والبوصيريعديابنضعفهوالحديث

/9(.)048

اللوحث!(.مط()حفي)1(

)28/12(.تيميةلابنالفتاويمجموعنظر)2(

والطعنوالنثلوالتشريح،والنقلالتبطيل:)ومبناهمط(،)حفي)3(

)العثل(.منبدلا)النسل()ح(فيلكن(،..والدخول

)ظ(.فيليساصلين()على)4(
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يبطلولا،التبطيل)1(موضعفييطعنلاالذيالخبير:فالشجاع

ملازقةحكمويعرف،بهيليقماحالكليعطيبل،الظعنموضعفي

وأخذه،وجدهوهزله،ومضايقتهومخارجته)2(،ومفارقتهالقرن

الأحوالهذهمنحالكلويعطي،وفرهوكره،ونزولهوطلوعه،ورده

الطعنومواضع،بالدخولعارفاويكونبها،يليقوماكفاها

موضعهفيالكاذبالطعنواستعمال،والاحجاموالاقدام،والضرب

وشمالا،يميناالمجاولةعندوالاستدارة،موضعهفيوالصادق

منهالخروجفي:قرنهعلىالقرندخولحالالفكر)3(واعمال

الاخر.عنأحدهمايشغلهفلا،عليهوالدخول

والبرهانبالحجةوالجدال)4(والسنانبالسيفالجلادكانولما

كلاحكامكانت=28[]حالمتصاحبينوالقرينينالشقيقينكالأخوين

منه.ومستفادة،الاخرباحكامشبيهةمنهما(واحد)

،والمقالالحجةفيكالاصابة،والنضالالرميفيفالاصابة

والدخول،الخصمحجةوإبطالالحجةإقامةنظيروالتبطيلوالطعن

عمد)6(والقرنالخصموجواب،منهوالاحترازالايرادنظيروالخروج

(.()موطن)مط)1(في

ومخارجته(.،ومفارقته،وملازقتهملازمه)حكم)ظ(فيوقع)2(

(.الكف)واعمالمط(،)حفي)3(

)ح(.فيليس)4(

)ظ(.من)5(

وسقطلقرن(،وجوابلاحتراز،والايرادنظيرالخروج،)مط()الخصمفي)6(

و(.)ح()الخصممن
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عليك.يوردهعماالخصمكجواب،عليكدخوله

الرميوفروسية،والبيانالعلمفروسية:فروسيتانفالفروسية

.والطعان)1(

فتحوا،الفروسثتينفيالخلقأكمل!يمالنبياصحابكانولما

.)2(والسنانبالسيفوالبلاد،والبرهانبالحجةالقلوب

ردءايكنلمفانعداهما؛ومن،الفريقانهؤلاءإلاالناسوما

.الانساننوععلىكلفهو،لهماوعونا

والمنافقين،الكفاربجدالغ!يمرسولهوتعالىسبحانهاللهأمروقد

هممنوالجدالالجلادأنفعلم،والمحاربينالمشاقينأعدائهوجلاد

العلماءمداديعدلولاوالمعاد،المعاشفي،للعبادنفعها)3(والعلوم

لهاتينهيإنماالدارينفي)4(المرتبةوعلووالرفعةالشهداء،دمإلا

*-.لروسائهمامنقادون،لهمارعيةالناسوسائر،الطائفتين

فصل

الرهانجوزتمفهلا؛ذكرتم(ما)الرمحشأنكانفاذا:قيلفان

الخيل؟وسباقالنضالفيجوزتموهاكمابهالغلبةعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.الضربهل)الرمي)ظ(وفي(،والطعنمط()الرمي،)حفي

(.القوتيناهمل)والسنان)ظ(في

نفسها(.)ولهاتصحيح)ظ(هامشعلىجاء

)المنزلة(.مط(،)حفي

)فيما(.)ظ(في
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أحمد،أصحابفمنعه،ذلكفيالفقهاءاختلف:قيل

.)2(وجهانالمزاريقفيوللشافعية،)1(ومالك

.)3(النصلاسمفيداحلةهي:عليهاالرهانجوزمنقال*

قدوما،الافهاماليهيتبادرمابالنصلالمراد:المانعونوقال*

92[]ح،الانوإلىالصحابةعهدمنعليهبالتراهنالناسعادةجرت

.)4(خاصةالسهاموهو

؛والصراعبالأقدامالعدوعلىالرهانجوزمنأنريبولا

.حرىوأولىبالرماحالمغالبةفيلهفتجويزه

فصر

بالسيف:وتقلده،عرياناالفرسركوبهوأما

رسول"كان:قالأنسعنثابتحديثمن(")"الصحيحينففي

أهلفزعولقد،الناسوأشجع،الناسوأجود،الناسأحسن!يمالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

461(.)4/والفروع4(،70و604)13/المغني:أحمدلمذهبانظر

154(.)3/والخرشي)3/1737(،المعونة:انظرمالكولمذهب

.(184)15/الكبيرلحاوي:انظر

تاجوفي16(،)8/هالمحتاجنهايةانظرقصار.رماحهي:والمزاريق

.(المزراقمنأقصرالرمح:قة)الزريم:(291/)13العروس

)النصال(.أنهالحاشيةفي)ظ(ناسخصحح

)15/913(.المجموعتكملةانظر

)7023(رقمومسلم2751(و)5686رقمصحيحهفيالبخارياخرجه

يات.الرومجموعمنمدمجللفظو
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همفاذا،الناسفخرجعري)1(،طلحةلابيفرسافركب،ليلةالمدينة

:يقولوهوالخبر،استبرأقد،الصوتإلىسبقهمقدلمجيواللهبرسول

.بحرا""وجدناه:!يوالنبيوقال،تراعوالن

فرساوكان:قالذلك)2(،بعدالفرسذلكسبق"فما:ثابتقال

يبطا")3(.

والسيف،طلحةلابيعريفرسعلىالناسفاستقبل":لفظوفي

.-،،)4(

."عممهفي

إشارة(.")عاتقهعلى"عزه:الاولىالكتبفيلمجي!صفتهوفي

السيف.تقفدهإلى

"الزبور")6(فيكما،السيوفتتقلد:امتهوصفةصفتهيضاوفيها

أيهافتقلدالابد،إلىعليكاللهباركهذاأجل"من:المزاميربعضفي

)2(

!3(

)5(

!6(

فيماوكذا،والبخاري)ظ(منوالمثبت)عربي(،)ح(وفي)عريا()مط(في

.بعده

قولمنهيوانما،ثابتقولمنالصحيحينفيالجملةهذهعلىاقفلم

)7028(.رقمالجهاد،فيالبخاريعندأنس(عنسيرينبن)محمد

فقط.مسلمعنديبطا(فرسا)وكانالجملةهذه

)2751(.رقمالبخاريعندتقدمماانظر

4(.)0رقمالنبوةدلائلفينعيمابوأخرجه

بوضعرموهالعامريسبرةابيبنعبداللهبكرابوفيهجذا،ضعيفوسنده

.(-201701)33/الكمالتهذيبانظر.الحديث

فيوهو-262(261)ص/"النبيين"ميثاقكتابمنالزبور""بشارات:انظر

والاربعين.الخامسالمزمور
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لتركب،عليكالغالبوالحمد،لوجهكالبهاءلأنه؛السيفالخيار

)1(بهيبةمقرونةوشرائعكناموسكفان،التألهوسمت،الحقكلمة

."تحتكيجرونوالأمم،مسنونةوسهامك،يمينك

الأمموخرت1[،ظه1داودبعدالسيفتقلدمنالأنبياءمنوليس

"نصرت:فالكماع!يم؛نبيناسوى؟بالهيبةشرائعهوفرنت،تحته

.شهر")2(مسيرةبالرعب

أمته،اللهاصطفىمن"وليفرح:"الزبور"فيأمتهصفةوفي

علىيسبحونه،بالكرامةمنهمالصالحينوسددالنصر،عطاهو

ذاتسيوفبايديهم،مرتفعةباصواتتعالىاللهويكئرون،مضاجعهم

."يعبدونهلاالذينالأمممنبهملينتقم،شفرتين

مته)3(.وعصيممحمدعلىمنطبقةالصفاتوهذه

خطا.وهو(()بيديه)ظفي(1)

)نصرتبلفظ)523(رقمصحيحهفيومسلم)2815(رقمالبخاريأخرجه)2(

اللهرضيهريرةأبيحديثمنالعدو()علىروايةفيمسلموزاد(بالرعب

عنه.

عنهمااللهرضيعبداللهبنجابرحديثمن)521(رقممسلمخرجهو

شهر(.مسيرةيديبينبالرعبونصرت..).وفيهمطولا

مته(.وعلىع!يممحمدسيدنا)على)ظ(في)3(
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فصل

المسابقةفيالرهانأحكامفي

)1(
فيهاوالمختلفعليهاالمتفقوصوره

الخيلعلىالمسابقةفيالرهان03[]حجوازعلىالعلماء)2(اتفق

فصلين:فيواختلفوا،الجملةفيوالسهاموالابل)3(

هو؟منللرهنالباذلفي:احدهما

يعود؟منإلىالرهنعودحكمفي:الثاني

للرهنالباذلأنإلى)4(بوحنيفةوحمدوالشافعيفذهب*

يكوننو،كلاهمايكونانويجوز،المتعاقدينأحديكونأنيجوز

يحللممنهماالرهنكانإنولكن؛غيرهواما،الامامإما:ثالثماأجنبيا

سبقهما،فان،شيئايخرجولا،بينهمايدخلانهثالثوهو،بمحللإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)فصل(قولهمنبياض)ح(وفي.(،..وصورتهالسباق:)فصل)مط(في

.()المسابقةإلى

.()الناس()ظفي

.)والابل((مط،)حمنسقط

الكبيروالحاوي-556(،)5/555الام:فيالشافعيمذهبانظر

15/918(-.)191

الشرحمعوالمقنع)13/804(،قدامةلابنالمغمي:احمدلمذهبوانظر

.(465)4/والفروع،2(0-91)15/لإنصافوالكبير

والفتاوى)2/954-055(،الانهرمجمع:حنيفةابيلمذهبوانظر

)6/446(.الهندية
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)1(المحفليغرمولمسبقهما،أحرزامعاسبقاهوإنسبقهما،أخذ

سبقه.فيوالسابقهو)2(اشترك،أحدهمامعالمحللسبقوإن،شيئا

يكونأنيجوزهل:أنهوهو،المحللفياخرأمرفياختلفوائم

واحدا؟إلا)3(يكونأنيجوزلاأوواحدمنأكثرالمحفل

وإما،واحداإما:الحزبينكأحديكونالمحللأنكلامهمفظاهر

.عددا)4(

منأكثريجوز"لا:أحمداصحابمنالامديالحسنأبووقال

.(")بهتندفعالحاجةلان؛مئةكانواولو،واحد

قمار.معاأخرجاإذاالمحفلبدونوالعقد:قالوا

منليسئالثالسبقيخرجأنيجوزإنماأنه:)6(مالكومذهب*

سبقفمن،معهميجريولا،غيرهأو،الامامإما)7(:المتسابقين

فلا،السبقأخرجالذيمعهماجرىفان.السبقذلكأخذمنهما

أكثر.أوفرسينالسباقخيلتكونأنإما:يخلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

معا(.)سبقاهقولهفي)مط(فيوليس)ح(،فيليس

(.سبقهفيوالسابق)استدرك)ح(فيوجاء)مط(،فيليس

(.يكون)ان)مط(فيليس

)15/791(.الكبيروالحاوي556(،)5/الام:انظر

فيكماالشافعيمذهبإلىالامديتحؤل:تنبيه)4/465(الفروعانظر:

603(.)8/الشافعيةطبقات

لابنالفقهيةوالقوانين،(9173-1738)3/عبدالوهابللقاضيالمعونة:انظر

.(216-4116/)الجليلومواهب،(551)3/والخرشي،171صجزي

(.المتسابقينمعبالثلث)السبق)ظ(في
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حضر،لمنطعمفالسبق،السبقمخرجفسبق،فرسينكانتافإن

السابق.يأخذهولا

للذيسبقهأعطى،السبقمخرجسبقوقد،كثيرةخيلاكانتوان

.يأخذهولم-المصليوهو-يليه

سبق.أوسبقسواء،بحالإليهيعودلاسبقهأنذلكوفقه

ولا،محللبغيرولا،بمحلللامعا،يخرجاانعندهيجوزولا

المتسابقين.أحديخرجأن

بمحللمنهماالسبقإخراججواز:ثانيةروايةمالكعنرويوقد

.31[1ح،الثلاثةكقول

.المواز")1(ابناختياروهو،قوليهأجودوهذا":عبدالبرابنقال

حكيناهماعندهموالمشهور،خلافهعلىأصحابهولكن:قلت

أولا.عنه

ماو،المسيببنسعيدعنالناستلقاهمذهببالمحللوالقول

راهنولا،المحللاشترطأنهقطمنهمأحدعنيحفطفلا،الصحابة

ذكركما،خلافهعنهمالمحفوظبل،)2(ورهانهمتناضلهمكثرةمع،به

.الجراحبنعبيدةأبيعن

"حدثنا"المترجم")3(:كتابهفيالامامالجوزجانيوقال

612(.)4/الجليلومواهب(9173)3/والمعونة244()ص/الكافي:انظر)1(

ورمايهم(.)نظالهم)ظ(في)2(

وهو=أحمد"،الامامعنالشالنجيسعيدبنإسماعيلمسائل"لكتابشرحهو)3(



هو-إسحاقأبوحدثنا-:الفزاءموسىبنمحبوبهو-صالحأبو

بنجابرعندرجلقال:قالديناربنعمروعنعيينةابنعن-الفزاري

كانواهم:فقال،بأسابالدخيليرونلاكانوامحمدأصحابإن:زيد

.ذلك")1(منأعف

يكونوالمعنهمنقلما)2(فنهاية،المحللهو:عندهموالدخيل

باسا.بهيرون

العقدصحةفيشرطايكونانوبينباسابهلايرونأنبينوفرق

ألبتة.منهماحدعنيعرفلافهذا،وحله

بينهميدحلواانمناعفكانوا:أي"ذلكمناعف1"كانو:وقوله

هذهراويزيدبنجابرقالولهذاكالمستعار،دخيلاالرهانفي

."المحفلإلىالمتراهنانيحتاجلا"إنه:القصة

.عنه)3(وغيرهالجوزجانيحكاه

)1(

)2(

)3(

ابنوشيخهالقيمابنمنهنقلوقداحمد،الاماملالفاظالجامعةالكتبمن

4(.)56503/30(،)02/الفتاوىمجموعانطر:،نصوصعذةتيمية

فيمعصوربنوسعيد-145()2/144الحديثغريبفيعبيدابواخرجه

مثله.بهعيينةبنسفيانعنكلاهما)9592(رقمسننه

صحيح.وسعده

ععهما.اللهرضيعباسبناصحابمنالشعثاءبوهوزيدبنوجابر

خطأ.وهو)فينافيه()مط(في

)ح(.فيليسعنه()وغيره
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فصل

حججفلنذكر)1(المسالةهذهفيالناسمذاهبعرفتإذا

التحاكم،المتصفوإلى،الجانبينمنالمسألةومأخذ،الفريقين

شيئا.العلمأولوولارسولهولابهاللهيعبألاوغيره

محلل:غيرمنللتراهنالمجوزونقال

.[1]المائدة/لهائعقود(ؤفواءامنوالذيفجمأيها>:تعالىاللهقال*

تعالىاللهحرمهعقداإلاعقد؛بكلبالوفاءالأمريقتضيوهذا

الجانبينمنالرهانوعقد،تحريمهعلىالامة)2(أجمعتأو،ورسوله

به.بالوفاءمأموران[16]ظفالمتعاقدان،ذلكمنشيءفيهليس

]الاسراء/مسولا(كانأئعهدنبآتعقدوأو!ؤا>:تعالىاللهوقال*

]34.

.[177/]البقرةعهدوا(إذابعفدهموالموفوت>:لىتعاوقال*

حراما،حلشرطاإلاشروطهمعند"المسلمون:ع!يمالنبيوقال*

صحيح.حديث.حلالا")3(حرمو32[]ح

)1(

)2(

)3(

()دد(.)ح،مظفي

()اجتمعت(.)مطفي

(101)4/والحاكم23(ه)3رقمماجةوابن13(ه)2رقمالترمذيأخرجه

وغيرهم.7(50)9رقم

".صحيح"حسن:فقالالترمذيصححهوالحديث
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المسلمين-في-المسلميناعظممن"إن:والسلامالصلاةعليهوقال

أجلمنالناسعلىفحرم،يحرملمشيءعنسالمنجرما

")1(.مسألته

يقومحتى،الحلعلىوالمعاملاتالعقودانعلىيدلوهذا

فكماتحريمها،علىغ!ي!اللهرسولسنةاوتعالىاللهكتابمنالدليل

اللهحرمهماإلاحرامفلا؛ورسولهتعالىاللهوجبهماإلاواجبلاانه

)1(

جدا.ضعيفأنهعلىالائمةاكثر.المزنيعبداللهبنكثيروفيه:قلت

"واه".:الذهبيقالولهذا

والدارقطني)4935(رقمداودابوأخرجه.هريرةابيعنجاءوقد

وابن1905()رقمحبانوابن)9023(رقم)2/94(والحاكم)3/27(

وغيرهم.637()رقمالجارود

وجعله،الحاكمعنهوسكتالجارود،وابنحبانابنصححهوالحديث

البخاريوعلقه)6/68(الكامل،المدنيزيدبنكثيرمنكراتمنعديابن

السمسرةاجر:باب)14(،الإجارة)42(فيالجزمبصيغةصحيحهفي

.)2/497(

)4/453(.شيبةابيابنأخرجهمرسلا.رباحأبيبنعطاءعنجاءوفد

التعليقتغليقانظر."قبلهمايعضدهالاسناد،قوي"مرسل:حجرابنقال

/3(0)282

حجرلابنالتعليقوتغليق-146()5/142الغليلإرواءانظر

/3(281.)282-

(.صحيح)حديثقوله)مط(فيليس:تنبيه

واللفظ)2358(رقمومسلم)9685(،رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمنلمسلم

(.المسلمين)في)مط(فيليس:تعبيه
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ورسوله.تعالى

والحافرالخففيالسبقأخذجوازع!ييهالنبيأطلقوقد:قالوا*

إلاسبق"لا:فقال،بمحلليقيدهولم،لاباحتهمشرعإطلاقوالنصل

.")1(نصلاو،حافرأو،خففي

-السباقمحالذكرمنأهئمذكرهلكانشرطا؛المحفلكانفلو

فكيف-،المشترطينعندقماروهوحراما،بدونهالسباقكانإن)2(

أغلبويكونالأمور،هذهفيال!بقاخذجوازع!يماللهرسوليطلق

بنصن)3(يبينهولا،حرامبدونهالمالوأكل،بالمحللمشروطاصوره

فيرهالهممدةاصحابهعنولاعنهينقلولاتنبيهولابإيماءولا

؟!واحدةقضيةالمحلل

زبملار،بنلمازةلبيدأبيعنأحمد")4(الامام"مسندوفي:قالوا*

"نعم،:قاللمج!؛اللهرسولعهدعلىتراهنونأكنتم:لانسقلنا:قال

،الناسفسبق،سبحة:لهيقالفرسعلى(غ!يم)للهرسولراهنلقد

الاسناد.جيدحديثوهو."عجبهولذلكفهش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المانعوعلى،لهالامامهذاروايةبهالاحتجاجفيالكفايةومن

22(.)ص/تخريجهتقدم

)إذ(.()ظفي

(.يثبت)ولا)ح(وفيثبت(،)ولا)مط(في

14(.-)ص/13تخريجهتقدم

)ح(.فيليسع!ر(اللهرسولراهنلقد،نعم:)قالقوله
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.)1(الاحتجاجعدممايوجبإبداء

الطرفين.منإلاتكونلاوهي،مفاعلة:المراهنة:قالوا*

عليها.والغالبأصلهاهذا

سماكعنشعبةعنغندرحدثنايضا،أحمدوروىقالوا:*

فقاليراهنني؟من:عبيدةأبوقال":قالالاشعريعياضاسمعت:قال

أبيعقيصتيفرأيت:قال،فسبقه:قال،تغضبلمإنأنا:شالث

.")2(عريحلفهفرسعلىوهو،تنقزانعبيدة

.غيرهفيولاهذافيمحللايذكرولم

صحابيعنينقلولميشتهر،أنبدلاهذاومثلقالوا:*

خلافه.

عدمفيخلافاالصحابةبينعلمت"وما:الاسلامشيخقال

")3(.المحللاشتراط

فيجنبولاجلب"لا33[]حع!م!:النبيقالوقد*قالوا:

)1(

)2(

)3(

مط(.،)حمنسقط)الاحتجاج(إلى(الكفاية)ومنقولهمن

)6/مصنفهفيشيبةأبيوابن)344(رقم)1/94(المسندفيأحمدأخرجه

وغيرهم.4766(رقم)11/صحيحهفيحبانوابن33536(رقم

حسن.وسعده

غندر(.عن)حديثمامط(،)حفيوقع:تانبيه

منبدلا)عربي(حبانوابنالمسندنسخوبعضمط()ح،في-جاء

)عري(.

22(.)28/الفتاوىمجموعانظر
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.(1)"نلرهاا

والطبراني21()01/الكبرىفيالبيهقيوعنه)2581(رقمداودأبوأخرجه)1(

فقط.الشغاربذكرمختصرا366(رقم)18/

.فذكرهعمرانعنالحسنعنعنبسةثماعبدالمجيدبنعبدالوهابطريقمن

)فيلفظةيذكروالمجماعةالحسنعنفرواه-عنبسةخولفوقد

(.الرهان

وقتادةمسلمبنواسماعيلحجيربنسويدقزعةبووالطويلحميدمنهم

فيجنبولاجلبالابلفطبهالحسنعنكلهمعنه(،محفوظاكان)إن

.(..الإسلام

)2581(داودبوو)1123(والترمذي438(و)4/942احمداخرجه

104رقم)18/لطبرانيو3267(رقم)8/حبانبنو)3793(ماجهوابن

3535(و3534رقم)9/مسندهفيوالبزار383(و382و31وه316و

وغيرهم.

خطأ،(الرهان)فيزيادةفيعنبسةوطريقب،الصوهووهذا:قلت

وهو-السمانالربيعبيأخوالقطانسعيدابنأنهيحتملهذوعنبسة

شيخ:الرازيحاتمأبوقال-الغنويرائطةأبيابنأنهويحتمل،ضعيف

بحديثهولي!،وهيبعنهوروىحساناأحاديثالثقفيعبدالوهابعنهروى

والتعديلوالجرح)946(-رقمالجنيدابن-معينابنووثقهبأس،

هذاولعل.غرائبأحاديث:أيهنا،حسانا()أحاديثومعنى004()6/

414(.-411)22/الكمالتهذيبانظر.هوكانإنمنها؛

08)2/حمدعندالعاصبنعمروبنعبداللهعنالحديثهذاثبتوقد

(.الرهان)فياللفظةهذهفيهولي!مطولا،وغيره216(و215و

يومالخيلعلىأجلبمنمناالي!مرفوعاعباسابنعنوردوقد

.وغيره)2413(رقممسندهفييعلىأبوأخرجه(...الرهان

فيه.واضطرابهرواتهأحدجهالةعلى،معلولحديثوهو

.366-367()ص/وسيأتي693(-593/)1للبخاريالكبيرالتاريخانظر
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الجانبين،منيكونأنيقتضيوهو،فعالوزنعلىوالرهان

يبطلولم،والجنبالجلبالرهانعقدفيغ!يوالنبيفأبطل

الجلببيانمنأهمحكمه)2(بيانأنمع،السبقبذلفياشتراكهما)1(

بكثير.والجنب

وهوحراما،المتراهنينمنالعوضإخراجكانولوقالوا:*

حرمهالذيالسبقيحللاالمحللهذافان؛بالمحللحللماقمار؛

بدخوله،إخراجهافيالتيالمفسدةتزولولا،!يمورسولهتعالىالله

ايضا)3(بدخولهفهوقمارابدونهالعقدكانفان،سنبينهكماتزيدبل

فياستركاإذاقمارالاجله)4(جعلتموهالذيالمعنىإذقمار،

قماراالعقديكونفكيف،المحللدخولمعقائمبعينههو،الاخراج

؟!بعينهالمعنىقياممع،الاخرىفيوحلالا،الصورتينإحدىفي

بدونهالعقديكونلأنمقتضياالفرق(كان)إلا؛فرقاتذكرونولا

تعالى.اللهشاءانسنذكرهكما،الصحةإلىوأقرب،خطراقل

فيالمحللكدخولالعقدهذافيالمحللودخولقالوا:*

منونحوهاالعينةعقدفيالمحللوكدخولثلاثا،للمطلقالنكاح

اشتراكهما(.يبطل)ولا)ح(وفي)اشتراطهما(،)ظ(في)1(

(.مط،)حفيليس)2(

قولهمن)قمار()مط(منوسقط)ظ(،من)بدخوله(إلىتزيد()بلقولهمن)3(

قمار(5)ايضا

مط(.،)حمنسقط)4(

(.)ذلك()ظفي)5(
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غيرمستعارمنهمواحدكلفان؛الربويةالحيلعلىالصثمتملةالعقود

،غيرهفيلمعنىجاءحرف!وهو،غيرهوالمقصود،العقدفيمقصود

والاخبار،عنهالنهيمنفيهثبتماوالعينةالنكاحمحللفيثبتوقد

وانمابالعقد،يقصدلم)2(فانهمستعار؛تيسأنهالئكاح)1(محللعن

تعالى.اللهحرمماليحل،دخيلااستعير

فدخولحراما،المتراهنينمنالسبقإخراجكانفان:قالوا*

بذلكانوإنبسواء)3(،سواءالنكاحمحللكدخول،ليحلهالمحلل

بالجوازهأولىفبدونه،معهجائزامنهماالسبق

وأ،العملليحلدخولهيكونأنإمافالمحلليضا،و:قالوا*

باطلة:الثلاثةوالاقسام،السبقأكل)4(ليحلأو،البذلليحل

حلالالعمل17[]ظفإنفظاهر،العملإحلالهبطلان-أما

)5(.بالاتفاق

)6(جعالةالبذللانأيضا،فكذلك،البذلإحلالهبطلانوأما-

لاالجعالةفيالجعلوبذلالعقد،هذافي)7(للمحللالمشترطينعند

)ح(.منسقط)النكاح(إلى)والعينة(قولهمن)1(

.()فانهبدل(()فيه)ظفي)2(

.()ظمن)3(

منوسقط(،بالنصبدونهحلالفإنه،العملإحلالهيطلان)أما)مط(في)4(

(.)بالاتفاقإلى)اما(قولهمن)ح(

)ظ(.منسقط)5(

276(.)1/النهاية.قولاأوفغلاالشيءعلىالاجرة:الجعالة)6(

اللعمل(.()مطفي)7(
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ذإكليهما،منأو،الجانبينأحدمنكانسواء،محللعلىيتوفف

علىيتوقفلاوخلها،الطرفينمن34[]حجعالةتكونأنغايتها

للاخر:منهماكلفقالعبد،منهماواحد)1(لكلاجملقلوكما،محلل

هذا؛مثل)2(هوعندهمالسبقوبذل.عشرةفلدبعبديرددتإن

.الجعالاتقسمفييدحلونهفانهم

هذاأكللان؛أيضا)3(فكذلك،السبقلاجلإحلالهبطلانوأما-

لهتأثيرلافانه،بدخولهحرامفهو؛المحللبدونحراماكانإنالسبق

المحفل؛)4(بدخولحرامايكنلموان،عليهماحراماكانماحلفي

دفعفيولاعملهما،فيلهتاثيرلافانه؛بدونهحرامايكنلم

ينفعهما.لميضرهمالمإندخولهبل،عقدهمفيالمخاطرة

كماكتابهفيالميسرحرموتعالىسبحانهفاللهيضا،و:قالوا-كلو

لنفسيكونأنإماوتحريمهالقمار،هووالميسر:الخمر،حرم

الامرين،لمجموعأو،الباطل()المالأكلمنفيهلماأو،العمل

رابع.قسمهناوليس

الامورمنواحدفيهالمتنازعالعقدهذافيفليس،كانماوأيا

:أقسامثلاثةتنقسمالشرعفيالمغالباتفان؛عنهاخالهوبل،الثلاثة

)ظ(.)1(من

)ظ(.)2(من

أيضا(.السبق!ل)إحلالهمط(،)حفي)3(

.()حمنسقط()بدخولإلى()فإنهقوله(4)

(.باطل)اكل)ح(وقي)مط(،سقط)5(
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)1(،والشطرنجكالئرد،منفعتهعلىراجحةمفسدةفيهما:أحدها

وهي،مصلحتهعلىراجحةمفسدتهإذ،يبيحهولاالشارعيحرمهفهذا

الخمربينوتعالىسبحانهاللهقرنولهذاالسكر،مفسدةجنسمن

أنهاوأخبر،والازلامالانصابقرينيوجعلهما،الحكمفيوالقمار

الفلاجوعلقباجتنابها،وأمر،الشيطانعملمنوأنها،رجسكلها

ينتهلممنوتهدد،الصلاةوعنذكرهعنتصدانهاواخبرباجتنابها

عنها.

ذكرعنيصذهمماذلككانسكر،إذاالخمرشاربأنومعلوم

بسببه.والبغضاءالعداوةويوقع،الصلاةوعنتعالىالله

والشطرنجكالنزد،منفعةبلاتلهيالتيالمغالباتوكذلك

التهاءلشذة،الصلاةوعن،تعالىاللهذكرعنيصدمما)2(،وأمثالهما

بالفكر.بدا)3(فيهاالقلبواشتغال،بهاالنفس

ذكرعنوصدا،للقلبشغلاأشدفالشطرنج)4(،الجهةهذهومن

منتحريمااشدالعلماءبعضجعلهولهذا،الصلاةوعنتعالىالله

تعالىللهعاصبالنرداللاعبأن(على)النصوجعلالنرد،

242-254(.)ص/ذلكحكمفيالمؤلفتفصيلانظر)1(

)ظ(.من)2(

)ظ(.من)3(

(.الوجههذا)ومنمط(،)حفي)4(

)مط(.منسقط)5(
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بالشطرنجاللاعبأنعلىالاولىبطريق3[]حهتنبيها)1(،ولرسوله

يبيحثممفسدةعلىمشتملافعلاورسولهاللهيحرملاإذ،معصيةأشد

بأنشاهدوالوجودوالحس،تلكمنأكبرمفسدةعلىمشتملافعلا

وعنتعالىاللهذكرعنوصدهاللقلبوشغلهاالشطرنجمفسدة

لما،والبغضاء)2(العداوةتوقعوهيالنزد،مفسدةمنأعظم=الصلاة

منوهذا،مالهوأكلالآخر،قهرالمتلاعبينمنكلقصدمنفيها

،النوعهذاسبحانهاللهفحرموالبغضاء،العداوةيوقعماأعظم

يحبه.مماومنعه،يبغضهماعلىلاشتماله

فصل

تقتضيورسولهاللهيحبهلماالمتضمنةالراجحة[لمصلحة

ذلك)3(وأوجهالمتسابقينبينالمحللإدخالعدم

وهو،راجحةمصلحةمافيهوهوهذا،عكس:الثانيالقسم

فهذا)4(،إليهومفض،عليهمعين،ورسولهاللهيحبهلمامتضمن

وترشد،عليهتعينالتيالاسبابلهموشرع،لعبادهتعالىالله()شرعه

تتضمنالتي،والنضالوالابلالخيلعلىكالمسابقةوهو،إليه

503.صالعصهذاوانظر)ورسوله(.()مطفي)1(

(.العداوة)في)ح(في)2(

)ظ(.من)ذلك(إلى)المصلحة(قولهمن)3(

(.إليهومفوض،عليهمتعين)فهو)مط(في)4(

)ص/301(.إلىمط(،)حمنسقطهنامن)5(



أعدائه،للقاءوالاستعداد،الفروسيةوتعلم،الجهادبأسبابالاشتغال

من)1(تطلبالمغالبةفهذه،ورسولهوكتابهدينهونصر،كلمتهوإعلاء

تعالىاللهيحبهالذيالعملبهذاالمالأكلجهةومن،العملجهةمن

معا.الجهتينومن،ورسوله

فان،عليهللنفوستحريضابالرهانالشارعجوزهالقسموهذا

فتقوى،الكسبوداعي،الغلبةداعي:داعيانلهاينقاد)2(النفس

بهذاالمالأكلأنفعلم،ورسولهتعالىللهالمحبوبالعملفيرغبتها

بباطل.لابحقلهاكلالنوع

عزمويفتر،الغرضهذايضعفالمحللدخولأنومعلوم

متىالمتسابقينفان،بالابطالالشارعمطلوبعلىيعودفهو،الاقران

شيئامنهيأخذانولا،غلبإنمالهماياكل،مستعارادخيلابينهمارايا

حرصهما.وضعف،عزيمتهمافترت،غلباهإن

للرعية،فيهتقويةولا،العملهذاعلىفيهإعانةلاهذاأنومعلوم

أقرببدونهفالعقدالعملعلىالباعثالمالتحصيلإلىأدىهوولا

ورسوله.تعالىاللهيحبهما[18]ظحصولإلى

بذلك.شاهدوالوجود:قالوا

)ظ(.منمطموسةكلمة)من(حرفيبينما)1(

محتمل.رسمها)2(
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فص

أيضاهوولا،راجحةمضرةفيهليسماوهو:الثالثالقسمواما

لافهذا)1(،لمخ!ورسولهبهاتعالىاللهيأمرراجحةلمصلحةمتضمن

الائقال،وشيل،لسباحةووالعدو،،كالصراع،بهيومرولايحرم

ونحوهاه

)2(مفسدةفيهليسإذ،عوضبلاالشارعفيهرخصالقسمفهذا

القصدمعيكونوقد،وإجماماستراحةبه)3(وللنفوس،راجحة

،طاعاتبالنيةتصيرالتيالمباحاتكسائرصالحا،عملا)4(الحسن

النفسإجماممنفيهيحصللما،فيهالترخيصالشرعحكمةفاقتضت

لاتخذته؛بعوضأباحتهلوإذ،فيهالعوضتحريمواقتضت،وراحتها

ودنياها.دينهامصالحمنكثيرعنبهفالتهت،ومكسباصناعة()النفوس

تؤثرهلا)6(النفسفان؛فيهمكسبولامحضالعباكانإذافأما

خلقتالتي)7(النفوسإلاعليهاتؤثرهولا،ودنياهادينهامصالحعلى

ح(.،)مطمنالساقطانتهىهناإلى)1(

قال(راجحةمفسدةفيه)إذ)ح(وفي(،راجحةمصلحةفيه)إذ)مط(في)2(

".مصلحة:"لعلهالحاشيةفيالناسخ

يه(.)وللعفس)ح(وفيفيه(،)وللنفس)مط(في)3(

.()الصالح(مط،)حفي)4(

.)النفس((ح،)مطفي)5(

(.)التقوى)ظ(في)6(

.)النفس((ح،)مطفي)7(
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للبطالة.

السبقإدخالهفيالشرعحكمة)1(تتبين،التقسيموبهذا:قالوا،.

الدخيلأنبه)2(وتبين،عداهافيماومنعه،والنصلوالحافرالخفثفي

ألبتة.للمتسابقينفيهمصلحةلا

أرسلتعالىاللهفإن؛العدلعلىمبناهفالشرع،وأيضا:قالوا*-

الطلمسبحانهاللهحرموقد،بالقسطالناسليقوم؛كتبهنزلو،رسله

36[]حعلىمبناهاكلهاوالعقود،عبادهبينمحرماوجعله،نفسهعلى

جائزها،والمشاركاتالمعاوضاتعقود:المتعاقدينبينالعدل

فكيف،الجانبينمنالعدلعلىالعقود)3(مبنىكانوإذاولازمها،

دونوحدهالمتعاقدينأحد)4(يبذلأنالعقودمنعقدفييوجب

راغبمنهما(واحد)وكل،سواءوالرغبةالعملفيوكلاهما،الآخر

!الآخر؟دونلأحدهماالبذلجوزالذيفما،والكسبالسبقفي

الذيفما،والرغبةالعملفيكأحدهمفالمحلل،وأ!ضما:!الوا*-

)6(يبذلأنوعليهماعليهوحرم،سبقهماإنماليهمابذلعليهماأوجب

،قياسفأي،وجهكلمنالعملفيتساويهممع،سبقاهإنلهماماله

(.)ح()ثبت(،وفي()ثبتت)مط)1(في

منقوطة.غير)ح(وفي(،الدخيلان)وتأثيره)مط(في)2(

)العقد(.مط(،)حفي)3(

ح(.،)مطمنسقط)أحد(إلى(الجانبين)منقولهمن)4(

ح(.،)مطمنسقط)5(

(.يبذل)انمنبدلا)بذل()ح()مط(في)6(
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!؟ذلكتوجبمصلحة)1(واية،حكمةوايةنظبر،أيو

لمفهوينفعهما،ولايضرهمابينهماالمحللدخولبل:قالوا*

منهياكلالمسبقاهوان،مالهماأكلسبقهماإنفانه؛ضرراإلايزدهما

لموان،مالهأخذصاحبهسبقفأيهما)2(،يدخلاهلمإذاوأما،شيئا

؛أعدلوهذا،نفسهمالمنهماواحدكلأحرزالاخرأحدهمايسبق

يغلبه،لمنالمالبذللانه؛يغرموالمغلوب،بعملهيأخذالغالبلان

وصاحب،سلممغلوباكانوان،غنمغالباكانإنفانه،المحفلوأما

.غرممغلوباكانإنالمال

بالمحفل.العقدفسادالقياسفمقتضى:قالوا*

وإنما،القياسخلافعلىعندكمفالمحفلوأيضا،قالوا:*

يجوز"لاالامدي)3(:أبوالحسنقالحتى،للضرورةاحتملتموه

."مئةكانواولو،واحدمحللأكثرمن

مقصودا،المحللهذاكانولو،بهاندفعتالحاجةلان:قالوا*-

الحزبين.كأحدوكان،القياسخلافعلىيكنلم،مصلحةبهوللعقد

وانمابالعقد،مقصودغيرالمحفلأنالمعلومومنقالوا:*

العقدبهذا)4(يقصدلمالذيالمحللجعلتمفأنتم،صاحباهالمقصود

.(..اياوحكمهي)او)مط(في)1(

أيهما(.)فانه(،)ح()مطفي)2(

)15/23(.الكبيرالشرحمعوالانصاف465(،)4/الفروعانظر)3(

العقد(.)به)مط()ح(،في)4(
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إلاالامرهذا)1(وهلبالعقد،المقصودينصاحبيهمنحالاأحسن

منأحقبالعقدالمقصودينالباذلينجانبرعايةفإن،أولىبالعكس

لهفالمحلل،باذلولامقصودغيرهوالذيالمحللهذاجانبرعاية

فلكل،الاخران37[]حوأما،تقديرعلىوسلامة،تقديرينعلىمنفعة

منهما،حالاأحسنفهوتقدير،علىومضرةتقدير،علىمنفعةمنهما

مالهما؛)3(يأكلثالثودخولالانتفاعوقلةالمضرةمن)2(بهمافيلحق

بالمضرةفخصصتممقصود،غيردحيلهوالذيللمحلليحصللمما

وخصصتم،والرميالركوبعلىع!يمالنبيحضهالذيالمقصود

.مقصودغيرهوالذيالعاريةهذاالنفعوزيادةبزوالها

أمرين:يتضمنوهذا:قالوا

العقود،مدارهوالذيالانصافعنالعقدهذاخروج:أحدهما

ويحرم،للعدلمنافيايكونماالعقودفيالحكيمالشارعيشرعفكيف

؟!ومقتضاهالعدلموجبيكونما

ولرسوله،دلهالمحبوبالعملفيالراغبيجعلأن:الثاني

منحالاأسوأ)4(=الجهادعلىبهليستعين،والركوبللرميالمريد

مراعىفجعلتموه،عاريةدخلإنماشيئا،يبذللمالذيالذخيلهذا

)ظ(.)1(من

(.)مطفي)2(ليس

،باذلغيرثالثدخول)من)مط(فيوجاءخطا.وهو)باذل()ح(في)3(

(.للمحلليحصلمالمالضررمنمالهماللباذلينفيحصل

)اشد(.مط(،)حفي)4(
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الجاببمصان،للكسبمعرضا91[،]ظمصلحتهفيمنظورا،جانبه

.)1(المنزلةبهذهصاحباهوليس،الخسرانمن

الحكممنعليهاشتملوما،الشرعمقاصدتأملومن:قالوا*

أولى.بالعكسالامرأنعلم،والمصالح

مقصودهو)2(لعملإلاالجعليبذللافالعاقل،وأيضا:قالوا*

كخياطة،عليهيعودهولنفعفيبذله،اليهمكروههوفيمايبذلهلا،له

عبد،عتقأو،أسيركفداء،غيرهنفعأو.عبدهورد،دارهوبناء،ثوبه

لمنالسبقأجنبيبذلفاذا،مطلوبانغرضانفهذان،امرأةخلعأو

القوةعلىالاعانةوهو)3(،لهمقصودلغرضمالهبذلقدكان؛سبق

فكيفالمقصود،لهذاجاز،المتسابقينأحدبذلهفاذا،اللهسبيلفي

نإنهومغلوبا،مسبوقايكونأنبشرطالجعليبذلأنيجوز:يقال

وإن،مسبوقاكانإذايبذلهأنيجوزولا،شيءلهيحصللاسابفاكان

شيء؟!لهحصلسابقاكان

مقتضىكان38[،]حأحدهما،المخرجكانإذاأنهذلكبيان

بشرطين:إلابذلهلهيجوزلاأنهالباذلمن)4(العدل

مغلوبا.كانإنعنهالسبقخروج:أحدهما

.(لمثوبةا)()حوفي،(بةلمثاا)(مط)في(1)

.()ظفيليس(2)

.()ظفيليس3()

.(لعقدا)(ظ،)حفي(4)
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غالبا.كانإذاشيئاياخذلاانه:الثاني

مغلوبا،كانإذايبذلهأنه)1(العقلمقتضىكانمعاأخرجاوإذا

ينتفعلاالذيالحالفيالجعلبذلجوزتمفقد،غالباكانإذاويأخذ

فجوزتم،انتفاعهفيهايرجو)2(التيالحالفيبذلهومنعتم،الباذلبها

به،الانتفاعبصددهوعقدفيبذلهومنعتبم،بهينتفعلاعقدفيبذله

مانو،جوزتموهممابالجوازأولىمنعتموهماأنالمعلومومن

.)3(أقربالحلمنماتعايكونأنولىهوللحلشرطتموه

إذابالباطلالآخرمالياكلاحدهماكانفإنيضا،و:قالوا*

.حرىوأولىبالباطلمالهماالمحفلفأكل؛المحللبدونمعاأخرجا

فيأكله،لهغالباكانإذاالاخرماليأكلإنماأحدهماأن:بيانه

،البذلفيتساويهمامعبعينها،مالهالآخربهايأكلالتيبالجهة

سبقهما،إنمالهمايأكلفانه،المحللماو.والعمل،والغرم،والغنم

كانإذا)4(مالهمنهماواحديأكلفلا،سبقاهإنشيئالهيأكلانولا

للمالأكلاهذايكنلمفإنغالبا،كانإذامالهماويأكلمغلوبا،

وإن،بالباطلأكلاتكونلاانولىمنعتموهاالتيفالصورة،بالباطل

اولى.فهذا،بالباطلللأكلمتضمنةتلككانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)العدل(.الاقربولعل)العقد(،)مط()ح(،في

)يجوز(.(مط،)حفي

)ظ(.من

(.)مطفيليس
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عنه.جوابلامماوهذا

مامثللهمنهماكلكانمعا،أخرجافاذايضا،وقالوا:*

وخوفه،الاخركرجاءوخوفهورجاوه،عليهمامثلوعليهللاخر،

فيوالشريكين)1(العنانكشريكيفهما،المحضالعدلهووهذا

يختصأنالشارعحرمولهذا)4(والمضاربة)3(والمزارعةالمساقاة)2(

بعينها،شجرةثمرةأوبعجنها،بقعة()بزرعالاخرعنأحدهما

فيسواءيكونانبل،بعينهاسلعةبربحيختصأنيجوزلاوالمضارب

.والمغرمالمغنم

بالجعالةيلتحقلانهأحدهما؛منالبذليكونأنجوزوانما

عندكم.

أخرجاإذا:فيقالوحينئذ93[]حمقصودفيهاالعملالجعالةوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بأبدانهما،فيهما،يعملاانعلىبماليهمارجلانيشتركان:هيالعنانشركة

بينهما.والربح

)14/9(.الكبيرالشرحوالمقعمع)7/123(،قدامةلابنالمغنيانظر

ماسائروعملبسقيهليقوماخر،إلىشجرهإنسانيدفعان:هيالمساقاة

.الثمرةمنلهمعلومبجزء،إليهيحتاج

181(.)14/المقنععلىالكبيرالشرحنظر

بينهما.والزرععليها،ويعمليزرعها،منإلىالارضدفع:هيالمزارعة

263.صللبعليوالمطلع555(،)7/المغنيانطر

بيعهما.والربح،فيهيتجرلاخرمالهيدفعأن:هيالمضاربة

)14/54(.لكبيرالشرحمعالمقنعانظر

)زرع(.)ظ(في
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.جوازه)1(يمتنعفلا،الطرفينمنجعالةأنهغايتهكان،معا

عقودإلىأقربكانمعاأخرجا)2(فاذا،هذاعلموإذا

فياشتركاقدلانهما؛أحدهماأخرجإذامماوالمشاركاتالمعاوضات

الجعالة،بذلفيالاشتراكيقتضيالعملفيوالاشتراك،العمل

بالعمل؛والعاملبالمالالباذلانفردو)3(أحدهماأخرجإذامابخلاف

أجنبيئالسبقبذلإذامانظيرفهو،العملفييشتركالمهناكفانهما)4(

معهما.يدخللم

فيهأخرجالذيالعقدهذاتحريمكانفلو)5(ا؛يضو:!الواكلم

المغنمبينالمخاطرةمنفيهلمامحللغيرمنكلاهماالمتعاقدان

الغنمبينمخاطرةتضمنعقدكلفيحرم،ذلكطردللزم=والمغرم

إماالشريكينمنواحدكلفان؛الشركةتحريميلزموكان)6(،والغرم

يغنم.نوامايغرمان

يغنمفلايسلمأنوهو،ثالثقسمهاهنابل)7(:قلتمفان

وجهين:منجوابكمكان؛ولايغرم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(.()يمنع)مطفي

.(خرجاأذا)فإبدل(خراجهما)فإ(مط)في

)ظ(.فيليسو(،أحدهما)اخرجقوله

.()فإن()حوفي،()فإنه()ظفي

.()فإن()مطفي

(.والمغرم)المغنم()مطفي

)ظ(.من
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ولايسبقفلاأيضا،يسلمقد)1(،كذلكالسابقأنأحدهما:

يسبق.

كانتبل،المخاطرةيزيللاالقسمهذااحتمالأن:الثاني

ثلاثة.بينفصارت،أمرينبينمخاطرة

المالآكلكان،الاخردونأحدهماأخرجفاذا،يضاو:قالوا*

الرميمنيحبهماتعفموهو،ورسولهاللهيحبهبوجهآكلاالعقدهذافي

وأمعينإمامنهمافكل،الاخراجفياشتركافاذا،والفروسيةوالاصابة

منهماواحد)2(فكل،للهالمرضيالمحبوبهذاتحصيلعلىمعان

فإن،واحدةجهةالمالأكلفجهة،صاحبهبهايأكلالتيبالجهةيأكل

الانفراد،صورةفيحرم،الاخراجفياشتراكهماصورةفيأكلهحرم

فرقلاإذ،الاشتراكصورةفياباحتهلزم،الانفرادصورةفيابيحوان

منبلالمباج،منالصورتينإحدىجعل02[]ظيقتضيبينهما

القمارمن)3(والثانيغ!،ورسولهتعالىاللهيحبهالذيالمستحب

!!ورسولهتعالىاللهيبغضهالذيوالميسر4[0]ح

مع،الفرقانهذابينهمافرقتحكمةيومعنىأي،العجبفيالله

؟!شقيقانأخوانأنهما

العلةوهذه،بغلبهالماليأكلإنماالغالبأنويوضحه:قالوا*

)ظ(.)1(من

)ظ(.)2(من

لثانية(.)و)ظ(في)3(

111



علته.لاطرادالحكمطردفيجب،معاأخرجاإذافيماموجودةبعينها

،تقدملما،منتفالحكمطردمنالمانعأنويوضحهقالوا:

المعارضعنالسالمبالمقتضيالقولفيجبموجود،والمقتضي

.المقاوم

فيلاشتراكهماالتحريمعلةكانتفاذايضا)1(،وقالوا:*

صورةفيعنهاالحكملتخلفالعلةفسادلزم،المخاطرةهيالاخراج

معالمذكورالتخلفلفسادالحكمليس:فيقالوحينتذ،المحلل

عدمه.معللأقتراناعتبارهامنأولىالمحلل

السببرفعفييكوننإماالمحللفتأثيريضاوقالوا:*

سببه،قياممعالتحريموهوالحكمرفعفيأو،للتحريمالمقتضي

وكلاهماللمضطر،الخنزيرولحموالدمالميتةأكلفيكالرخصة

باطل.

تزللموهي،المخاطرةهوعندكمالمحرمالسببفان:الاولأما

بالمحلل.

علتهعنالحكمتخلفمستلزمهوإذأيضا،فكذلك:الثانيماو

.مؤثرةجعلهاالذيالوصفقياممع

منومخرجالمعاوضاتبابمنيصيربالمحللالعقد:قلتمفان

وجهين:منفجوابكم،القمارشبه

113(.)ص/إلىمط(،)حمنسقطهنامن)1(
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بهالعقدصارإذافانه،عليكمحجةبعينهالفرقهذاأن:أحدهما

جعلامنهماكلوبذلالجاعلانتعاقدإذابل،المعاوضاتعقودمن

اتفاقا.محللبلاجاز،عملهمثليعمللمن

الأعمالسائرفيبمحللمنهماالسبقإخراجيلزمكمانه:الثاني

والنجارةوالخياطةوالكتابةلسباحةوالاقدامعلىكالمسابقة:المباحة

بابمنالعقدجعلإذاالمحللفان،المباحةالصناعاتوسائر

وماهنا؟الجائزةالجعالاتمنيجعلهلافلم،هناكالجائزةالجعالات

الطهور.غايةفيوهذا؟الفرق

لنفسهالسبقليحليكوننإماالمحللفدخوليضا،و:قالوا*

باطل:وكلاهمالغيرهأو

يكونلئلالاجلهماإلايدخللمفإنه،البطلانفظاهر:الاولأما

يدخللمبأنهالمشترطينجمهورصرحوقد،عندكمقماراعقدهما

.بطلوهو،ذلكزعممنزعمووهنوا،لنفسهالسبقليحل

مجيئهلاجللنفسهالسبقإحلالهيكوننإمالانه،قالواكماوهو

هوحينئذفالسبق،لسبقهإحلالهكانفان،اخراجهلعدمأوسابقا،

تمامفمن)2(،بسبقهتعالىالله)1(أسعدهفمن،للحلالمقتضي

ألبتةهللمحللأثرفلا،برزقهتخصيصه)3(السعادة

)ح(.منلسقطنهايةهناإلى)1(

)مط(.منالسقطنهايةهناإلى)2(

.()إسعاده()مط،()حفي)3(
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لهحل)1(إذا:فيقال،إخراجهلعدملنفسهيحلهإنماكانوإن

الباذلبذللان؛حرىوأولىللباذليحلفلأن؛بذلهعدممعالسبق

سبباهذابذلتركويكون،لحرمانهسببايكونفلا،وخيرإحسانزيادة

للمستعارويحل،المحسنالباذلعلىيحرم)2(فكيف،وفوزهلاخذه

علىإلا،والاعتبار-نعم)3(-والعقلالشرعيدلوهل.يبذللمالذي

ذلك؟!عكس

()زالت:يقالأنإما،المحفل)4(فبدخوليضا،وقالوا:*

.ازدادتأو،حالهاعلىبقيتأو،للتحريمالمقتضيةالمخاطرة

كماثلاثةبينفصارت،أمرينبينكانتلأنها؛محال:والأول

.تقدم

المحلل.اشتراطعدميقتضي:والثاني

بطلانه.يقتضي:والثالث

تأمل.إلىيحتاجلا،واضحوهذا

مالهغرامةيتوقعكانالمحللبدونمنهمافكليضا،و:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5<

.(زجا*(>حوفي،(حلا*(مط*في

(.يحرم)فيكون>ح(وفي(،يجرم)فيكرن)مط(في

)ظ(.من

)دجر(.)ح(،)مط(في

خطا.وهو)زادت()ح()مط(،في
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لغرامتهمتوقعاصار)1(المحللدخلفاذا،خصمهوهو،فقطلواحد

فيهيتوقعالذيالعقديجوز:يقالفكيف،لهماأوللمحللأو،للآخر

الذيالعقدويحرم،معاولهما،وحدهولهذا،وحدهلهذامالهغرامة

.فقط؟!لواحدغرامتهفيهيتولمحعإنما

بعينه،واحدوقوعمنأقربثلاثةمنقسموقوعأنالمعلومومن

بدونه.غرامتهجهةضعفيالمحللمعمنهماكلغرامةجهاتفتكون

؟!العكسإلاينبغيكانوهل!؟ذاكويحرمهذايباجفكيف

الآخرمالياخذانلأحدهمايجوزلاكانفإذايضا،و:قالواكم-

بالباطل،أكلامنه)2(المالأكلويكون41[]ح،الاخراجفياشتركاإذا

الدخيلهذادخلإذاالاخرمالكلمنهمالكليجوزفكيف

بهيستفيدا21[]ظلمانهمامع،بحقاكلابهالأكلويكون،المستعار

بغلبه،يفرحالمغلباهوإن،الحرمانعلىوحصولهمامالهماكلهإلا

به؟!العقدتجوزونشيئايعطيهماولامالهمايأكلمنبينهمادخلفاذا

كلوانتظر،العملفيوتساويا،الاخراجفيوتناصفا،منهحلواواذا

؟!حرمتموهالقدر=)3(؛بهلهيخرجمامنهما

اخذا،معطيامنهماكلكانمغا،أخرجافاذايضا،و:قالوا*

كانفإنمعطيا،لاآخذايكونمندخل،الثالثهذابينهمادخلفاذا

)مط(.منسقط)المحلل(إلى)كان(قولهمن)1(

)به(.مط(،)حفي)2(

(.الذي)ظ()القدرفي)3(
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احلاخذامعطيايكونمنفاكل؛بحقاكلاالوجههذاعلىالسبقاكله

ويعطيياخذومن،يستحقيعطيولاياخذمنإن:يقالفكيف،منه

؟!العملفياستوائهمامع،يستحقلا

:الصورةهذهفيالمالفأكل،معاأخرجافاذا،وأيضا:قالوا*

الىجوازهفيحاجةفلا،بحقكانفان.بباطلاوبحقيكونأنإما

بحق؛أكلايجعلهلاالمحللفدخول،بباطلأكلاكانوإن.المحفل

كما،باطلابدونهبه)1(الماليأكلكانالذيالسببيزللمالمحفلفان

.تقدم

:يقولواأنفاما،أحدهمامعالمحللسبقفاذا،وأيضا:قالوا*

والسابق.هويشتركأو،الاخربسبقالمحلليختص

فيواستويا،السبقفياشتركاقدلأنهما؛ممتنع:والاول

ظلم.سببهفيتساويهمامعبالسبقالمحللفتخصيص،العمل

كللأن؛منهفررتمالتيالمحذورلزمكم،فيهيشتركان:قلتموإن

لان)2(؛بعينههناهافهو؛محللبينهمايكنلمإذافيماذكرتمما

ولهذاالاخر،سبقالذيالواحدبمنزلةصاراالتالثسبقالماالاثنين

التيالصورةفييكنلم؛محذورهذافييكنلمفان،سبقهفياشتركا

ولامثلههنافها؛محذورالمنعصورةفيكانوإنمحذورعمنعتموها

نإلهالقبولوراءمنفانا،لنافأبدوهفرقعندكم42[]حكانفان.فرق

)ح(.في)1(ليس

)ظ(.منسقط(الانإلىكل(الانقولهمن)2(
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مؤثر.غيركانإنالردوراءومن،مؤثرافرقاكان

فيالمحللبدخولالمخاطرةزادتفكلمايضا،وقالوا:كلو

كاناإذافانهما؛المتسابقينإلىبالنسبةأيضازادت؛والغرمالغنمأقسام

ومع،قرنيمع:اثنينمعمنهماواحدكلفمخاطرةفقط،اثنين

إذاالغنمبصددمنهماكلالمحللقبلكانوقد،الدخيلالمستعار

ولا،اثنينيغلبحتىيغنملاالمحللوبدخول،فقطواحدّاغلب

.بالجوازأولىكانت،أقلكانتكلماالمخاطرةأنريب

الجائز،الحلالهومخاطرتهزادتالذيالعقديكونوكيف

الشارعمقصودتحصيلإلىقربومنهمخاطرةأقلهووالذي

؟!الممتنعالحرامهووالمتراهنين=

الكاملة.الشريعةبهتأتيلامماهذا

به)1(؛باذلهنفسطيبيستدعيالمالفحليضا،وقالوا:*

منه")2(،نفسطيبعنالا؛مسلمامرىءماليحل"لا:فإنه

)1(

)2(

(.)مطفيليس

ابيوابن)5/72(أحمدععدالرقاشيحرةأبيعمحديثإلىالمؤلفيشير

رقمالمفاريدفييعلىبيو6171(رقم)3/والمثانيالاحادفيعاصم

وغيرهم.)3/26(السننفيوالدارقطني)82(

ولين.ضعفحفظهفيجدعانبنزيدبنعليسندهوفي

.بمعناهاحاديثوردتوقد

مالياخذانلامرىءيحلالابلفظالساعديحميدابيحديثمنها-1

أحمد.لفظحقه(بغيرأخيه
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أنفسهماتطبلم،يعطيولاياخذمحللبينهمادخلإذاوالمتراهنان

بينهماعاريةوهو،غارمغيركاسبلانه،المالببذللهتسمحولا

فيموجودوهذا،الواقعهو)1(بهتضزرهمابل،بهينتفعالمدخيل

ويريان،ونفرةكرهعلىإلا؛المستعاريحتملانلا،المسابقيننفوس

مستحسن.غيردخوله

لدخولهالعقلاءاستحسانوعدممنهالطباعفنفرةيضاو:قالوا!!و

ورسولهاللهعندحسنهوماكلفان؛اللهعندحسنغيرأنهعلىيدل

لقضئات)3(وملاءمتهبحسنهوتشهد،طباعهم)2(تستحسنهفالعقلاء

مصلحة.لهاظهرتاذاسيماولا،العقول

ولىوبالمحللمنهاحلالمحللبدونالعقدأنيبينوما:قالوا*

للجهاد،الاستعدادبابمنهي)4(والمناضلةالمسابقةأن:بالجواز

وغيرهما.7895(رقم)13/حبانوابن425()5/احمدعند

حسن.وسنده

.).وفيهالوداعحجةخطبةفيمطولاالاحوصبنعمروحديثومنها-2

.(..نفسهمنحلماالاشيءأخيهمنلمسلميحلفليس

)1851(رقمماجهوابنمطولا(8703ومختصرا)6301الترمذيعند

".صحيح"حسن:الترمذيقالوغيرهما

دماءكم)فانوفيهالوداعحجةفيالمشهوربكرابيحديثومنها3-

.وغيره67()رقمالبخاريعند(...حرامبينكمعراضكموواموالكم

هو(.)ظ()بهفيليس)1(

)مط()تستحبه(.)ح(،في)2(

)مط()قضيات(.في)3(

)مط(.فيليس)4(
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العدو=لقاءقبلعليهاوتمرنوافيهاوتدربواأسبابهالناستعلمفإذا

للقائه،مستعدين،عدوهمعلىقادرين43[]حاللقاءعندذلكلفاهم

يريدكماصاحبهيغلبأنيريدوالمتناضلينالمتسابقينمنوكل

إلى)1(ليتوصل،صاحبهغلبةيتعلمفهو،خصمهيغلبأنالمقاتل

.عدوهغلبة

علىيوردأحدهمافإن؛العلمفيالمتناظرين)2(كجدلوهذا

علىيردماالاسئلةنواعو،والمعارضاتالمماتعات)3(،منصاحبه

كان،مبطلجادلهفاذا،المسألةفيالحقليعرف،جوابهالاخر

.)4(صاحبهمعالمناظرةمنلهتقذمبمالمجادلتهمستعدا

:نوعانالعلمفيفالمناظرة

.الشبهاتودفعالحججإقامةعلىوالتدرث()للتمرين:أحدهما

الباطل.وكسر)6(،الحقلنصر:والثاني

وقتالالجهاديشبه:والثاني،والنضالالسباقيشبه:والاول

بدل)عليه()مط()ح(،وفي(عدوهغلبةإلىبلصاحبه)غلبة)ظ(في)1(

ثبت.ماوالصواب(صاحبه)غلبة

)كحال(.)ح()مط(،في)2(

(.المانعات)صاحبه)ح()مط(في)3(

لهتقدم)بمامط(،)حوفي(،صاحبهالمناظرةمنلهتقدم)مما)ظ(في)4(

(.صاحبهمعبالمناظرة

(.ادم(مط،)حفي)5(

.(الباطلوكبت،الحقالنصر)ح(وفي،(الباطلوكبتالحقالنصرة()مطفي)6(
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.الكفار

.83[]الانعام/ثرهيم<ءانماحختنآوطك>:تعالىاللهقال

")1(.بالعلم:اسلمبنزيد"قال:مالكقال

علىوالقوة،بالحججالعلمفان؛صاحبهدرجةيرفعالحجةفعلم

قالكما؛وأتباعهمالانبياءدرجاتبهتعالىاللهرفعمماالجهاد،

]المجادلة/<سجا!العلمأوتواوالذينمنكمءامنواآلذينللهير>:تعالى

الأيذيأوليويعموبوإسحقإئرهيمعندناوابمر>:تعالىاللهوقال11[،

45[.]ص/والأبصر!<

الله،و)2(امر،الحقإظهارعلىبهايقدرونالتيالقوى:فالايدي

ولهذا،دينهفيالبصائر:والأبصار.اعدائهوجهاد،كلمتهوإعلاء

سلطانا.الحجةسبحانهاللهيسفي

قالكما")3(،الحجةفهوالقرانفيسلطان"كل:عباسابنقال

)1(

)2(

)3(

صحيح.وسنده)0755(رقم1335()4/ثفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

يشاء(.منبهاللهيرفيع،العلم)إنهولفظه

و(.)الحق)مط(فيليس

فيوالطبري(للسيوطيالاتقانقي093-كما)1/تفسيرهفيالفريابيأخرجه

)91/146(.تفسيره

الفريابي:وزاد،فذكرهعباسابنعنسعيدعنالدهنيعمارطريقمن

(.صلاةالقرانفيتسبيح)كل

.فذكرهعباسابنعنعكرمةطريقمنوجاء

-)91/146(والطبري)16232(رقم)9/2863(حاتمابيابناخرجه
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(!صدقينكنخإنبكتبكؤفاتوا!نرسلطنلكؤ>أنم:تعالىالله

إشمجمشموهاأئيإلاهين>:تعالىاللهوقال-157[،156]الصافات/

أنزتاأتم>:تعالىوقال،23[]النجم/(سفطقمنبهااللهأنزلماوءاباجمم

لانوهذا،35[/]الروم!(بنركونبه-!اكانوايتكلم!وسلطناعلئهؤ

وقدرةسلطانلهالحجةفصاحب،خصمهعلىصاحبهاتسلطالحجة

)1(
.بيدهعنهعاجزاكانوإن،خصمه

رسلهبهاتعالىاللهينصر)2(التيالنصرةأقساماحدهووهذا

لننصررساناوالذلررإنا>:تعالىاللهقالكما؛الدنيافيوالمومنين

.[ه1]غافر/الالثتهد!(يقوموتيزمالدلياالمحيؤةفيءامنو

ويتعوده،،القتالالمومنليتعلمشرعتالمسابقةكانتفاذا

كانإذاالعدودفعيقصدقدالمجاهدأنالمعلومفمن،عليهويتمرن

كانإذاابتداءبالعدوالظفريقصدوقد،طالباوالعدومطلوباالمجاهد

يؤمرئلاثةفالاقسام،الامرينكلايقصدوقدمطلوبا،والعدوطالبا

.بالجهادفيهاالمومن

بابيشبهالدفعجهادفان،الطلبجهادمنأصعبالدفعوجهاد

نفسه.عنيدفعانللمظلومابيحولهذا،الصائلدفع

حسن.وسنده)ه/791(.الدرفيكماتفسيرهفيحميدبنوعبد

للمؤلفاللهفانإغاثةوانظر)ح(،فيليس)خصمه(إلى)فصاحب(قولهمن)1(

.)1/89(

)نصر(.مط(،)حفي)2(
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]الحج/ظلموا(بانهميقتلوتللذينذن>:تعالىاللهقالكما

دمهدونقتلومن،شهيدفهومالهدونقتل"من:غ!ي!النبيوقال،93[

)1(
.فر"لمحهو

عنالصائلودفع،وقربةجهادالدينعن)2(الصائلدفعلان

.شهيد)3(فهو،فيهقتلفان،ورخصةمباجوالنفسالمال

)1(

)2(

)3(

رقمماجهوابن)4772(رقمداودبوو)1421(رقمالترمذيأخرجه

وغيرهم.()1652(091/)1وأحمد4(0)59رقموالنسائي)0258(

ومنشهيد،فهودينهدونقتل)ومنوزادا:حمد،وللترمذيواللفط

شهيد(.فهواهلهدونقتل

بنعبداللهبنطلحةعنياسربنعماربنمحمدبنعبيدةأبيطريقمن

.فذكرهزيدبنسعيدعنعوف

".صحيح"حسن:الترمذيقالوقد،الصحةإسنادهوطاهر

.الزهريالامامخالفهومتنا،سنداعبيدةأبوخولف:قلت

عنعوفبنعبداللهبنطلحةعنالزهريعنجماعةفرواه

شبراالارضمنظلم"منمرفوعازيدبنسعيدعنعمروبنعبدالرحمن

فهومالهدونقتل)ومنوغيرهعيينةابنوزاد.أرضين"سبعمنيطوقهفإنه

محمد.بنعبيدةأبومازادهفيهوليسشهيد(،

،1643(،9163،1642)1628وأحمد)0232(،البخارياخرجه

أعلم.واللهمحمدبنعبيدةأبيحديثمنأصحوهذاوغيرهما

)2/877(البخاريعند:عمروبنعبداللهحديثمنثابتةالأولىوالجملة

وغيرهما.(14)1رقمالإيمان()1فيومسلم)2348(رقم

)عن(.منبدلا)على(مط(،)ظمنالموضعينفيوقع

منبدلاالكن()مط(فيووقع)ح(،منسقط)شهيد(إلى(الانقولهمن

(.الان
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علىيتعينولهذا،وجوباعموالطلبقتالمنأوسعالدفعفقتال

إذنبدونوالولد،إذنهوبدونسيدهبإذنالعبد:فيهيجاهدأحد)1(كل

أحديومالمسلمينكجهادوهذا،غريمهإذنبغير)2(والغريم،أبويه

.والخندق

ضعفيالعدويكونأنالجهادمنالنوعهذافييشترطولا

المسلمين،أضعافوالخندقأحديومكانوافانهم؛دونفماالمسلمين

جهادلا،ودفعضرورةجهادحينئذ)3(لانه؟عليهمواجباالجهادفكان

هذافيالحالبحسبالخوفصلاةفيه)4(تباحولهذااختيار،

يخفولمالعدوفوتخافإذاالطلبجهادفيتباحوهل(،)النوع

.أحمد)6(الامامعنروايتانهماللعلماءقولانفيه؟كرته

أوجبمطلوبا،طالباالانسانفيهيكونالذيالجهادأنومعلوم

فيهوالنفوس،مطلوبلاطالبفيههوالذيالجهادهذا)7(من

الوجهين.من)8(أرغب

.و(،)يقمإضافة()ظفي(1)

.)بغير(منبدلا()بدون()ح،()مطفي2()

.()ظمن)3(

.()ظمن(4)

.()الموضع()مط،()حفي(5)

الانصافمعالكبيروالشرح)3/318(،قدامةلابنالمغنيانظر:)6(

.)5/146(

)مط(.فيليس)7(

)أرغب(.منبدلا)أرحب()ح(في)8(
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إما:رجلينحدإلافيهيرغبفلا،الخالصالطلبجهادوأما

لله،كلهالدينويكونالعليا،هياللهكلمةلتكونيقاتلالايمانعظيم

والسبي.المغنمفيراغبوإما

الجبانإلاعنه)1([4]حهيرغبولا،أحدكليقصدهالدفعفجهاد

ساداتيقصدهللهالخالصالطلبوجهادوعقلا،شرعاالمذموم

خياريقصدهفهذا،مطلوباطالبافيهيكونالذيالجهادوأما،المؤمنين

ولمحبةللدفعأوساطهمويقصده،ودينهتعالىاللهكلمةلاعلاء؛الناس

.الظفر)2(

)1(فصل

وهي،الوسائلفيفمثله،الجهادوهي،الغاياتفيهذاتبينفاذا

أحدمنالرهنكانإذاأله)4(المعلوممنفاله؛والمناضلةالمسابقة

بابمنحرصهفيكون،يسلمأنباذلهمقصودغايةكان،الجانبين

شيء،الاخر(من)لهيحصللافإنه؛الطالبلاالدافعحرص

دفع،جهاد)6(الاولفجهاد،الطالبمقصودجنسمنالآخرومقصود

طلب.جهادهذاوجهاد

خطأ.وهو()عنهمنبدلا()فيه()ظفي(1)

للظفر(.ومحبة)اوسطهم)مط(وفيالظفر(،ومحبةسطهم)او)ح(في)2(

)مط(.فيليس)3(

)مط(.فيليس)4(

)مع(.)ظ(في)5(

مط()هذا(.،)حفي)6(

124



سباقواحدكلسباقصارمنهما؛واحدكلمنالرهنكانواذا

الرغبةفتكون،للمطلوبالطالبجهادنظيروهو،مطلوبطالب

سباقبخلاف)1(،السببينلاجتماع؛أقوىالسبقعلىوالحرص

.فقط)2(الطالبأو،فقطالمطلوب

لمصلحةالمقتضيةالاسبابأعظممنهوالذيهذايحرمفكيف

؟!المصلحةهذهتحصيلفيدونههوماويباح،المسابقة

عدلهوالى،التحاكمإنصافهإلىثم،هذا23[]ظالمنصففليتدئر

التوفيق.تعالىوبادله،التخاصم

يجوزفلا،الحزبيناستواءعلىالعقدهذافمبنى،يضاو:قالوا*

الحزبعلىلهإعانةمزيدمنفيهلماالآخر؛علىأحدهمايقوىان

.)3(السباقفيوالجنبالجلبعنلمجيمالنبينهىولهذا،الاخر

ويزجره،غيرهأوهوالسباقوقتفيبفرسهيصيحأن:فالجلب

.)4(شاوهفيمعهيزيدزجرا

بالسوطوالاستحثاث،اللجامبتحريكيركضاأنالعدلوإنما

.بالصوتإجلابغيرمن،معناهمافيوماوالمهماز

الاكثرين.تفسيرهذا

()السبقين(.)ح(،)مط)1(في

فقط(.الطالب)أو)ظ(من)2(

59-69(.)ص/تقدم)3(

(.سيره)في)ح()مط(،في)4(
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الجانبين،منوقوفا)1(فيصطعواقوم،يجتمعأنهو:وقيل

ذلك.عن[46]حفنهوا،بهاويصيحوا،الخيلويزجروا

القسمين.يعموالحديث

:تفسيرانففيه؛[لجنبوأما

معالمسابقيجنبأنالفقهاء)2(-أكثرتفسيروهو-أحدهما:

:طاهر)3(أبيبنأحمدقال،الجريعلىيحرضهفرسافرسه

أهلهاالكتيبةفيتكاثروإذا

الموكبعنهينشقالذيكنت

منهمتقدممنتقدمتيتو

)4(يجنبمنأتىقدورائكوورا

الامد،قاربواإذاحتىالفرسيجنبونكانوانهم:الثانيوالتفسير

المجنوب،الفرسإلىالركوبكده(قد)الذيالمركوبعنتحولوا

.)وقوفا(منبدلا)فرقا(()حفي(1)

154(.)5/الاثارمشكلشرحانظرسعدبنالليثمنهم)2(

مؤلفاتهـوله402سنةولدالشعراء،البلغاءأحدطيفور،بنحمدهو)3(

هـ.028سنةتوفىالطردوكتاب،الخيلكتابمنهاكثيرة

-89(.)3/87للحمويالادباءمعجمانظر

الطرد.أوالخيلكتابيهاحدفيفلعله،عليهأقفلم)4(

الثانية.)تقذم(منبدلا)بعده()ظ(فيوقع:تعبيه

(.الركوبكدهقدالذي)المركب)ح(وفي)مط(،فيليس)5(
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.)1(وغيرهالخطابيذكره.ذاكع!يمالنبيفأبطل

لا"!يماللهرسولقولعنمالكسئلالقعنبي")2(:"موطاوفي

:وتفسيره،ذلكبلغني":فقالذلك؟تفسيرما:"جنبولاجلب

الشيء،وراءهويحرك،الامدمنيدنوحتىوراءالفرسيجلبأن

الجلب.فذلك،ليسبقبهيستحب

إذاحتى،اخرفرسابهيسابقالذيالفرسمعيجنبأن:والجنب

."المجنوبالفرسعلىراكبهتحؤل،دنا

مزيدفيه)3(يكونبماالحزبينأحدتقويةعننهىأنهوالمقصود

الظلم.منفيهلما؛الاخرعلىلهإعانة

دونلهللمبذولتقويةفيهكانأحدهما،منالاخراجكانفاذا

كانإذافأما،أجنبيمنإلاالبذليجوزلممنمأخذوهذا،الباذل

فهوالآخر،علىلاحدهماتقويةذلكفييكنلممنهما،الاخراج

بالجوازهولى

414(.)2/السننمعالمانظر)1(

وانظر،الكاملةالتركيةالنسخةفيفلعله،منهالمطبوعةالقطعةفييوجدلا)2(

بنويحىوهبابن:مالكعنرواهوقد19(،)14/لبرعبدلابنالتمهيد

الكبرىالبيهقيوسعن154()5/للطحاويالاثارمشكلشرحانظر:.بكير

/01(21-.)22

)مالك(.فقط)ظ(من:تعبيه

)ظ(.من)3(
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غلب،إنلاحدهماالجعلبذلإذافالاجنبيئ،فيو:قالوا*

الاخرفان،الظلممنفيهلما؛ذلكيجزلم،غلبإنللاخريبذلهولم

بعينهوهذااخذ.سبقانوخصميشيئا،اخذلمسبقتان:يقول

لمسبقتان:يقولالباذلفان،أحدهمامنالبذلكانإذافيماموجود

همته.يضعفوذلك.أخذسبقإنوقريني)1(،اخذ

.الصورةهذهالمدينةأهلفقهاءمنمنعمنمأخذوهذا

العملفيتساويا47[،1حمنهماسبقلمنالأجنبيبذلهإذاماو

.الصورةهذهجوازعلىالناساتفقولهذا،والاستحقاق

إخراجيكونفكيفمعا،إخراجهمانظيرفهوهذا،عرفوإذا

منهما؟!إخراجهمنأولىأحدهمامنالسبق

منبالعدل)2(أولىكانأحدهما؛منالسبقإخراجامتنعإذابل

أحدهما؛منالسبقإخراججوزتمفاذامنهما،السبقإخراجمنع

بالجواز.أولىمنهمافاخراجه

ومقصود،العدلإلىأقربمنهماالإخراجأن:المسألةوبمته

إذامما)3(،الغلبعلىوحرصه،منهماواحدكلنفسوطيب،العقد

بذلك.شاهدوالواقع،أحدهمامنالاخراجكان

)1(

)2(

)3(

.(قرنيو)()ح،(ظ)في

حدهما)من)ظ(فيووقع)ح(فيليس)اولى(إلى(إخراجه)منقولهمن

)بل(.منبدلا)بلى()مط(فيووقع(،أولىكانإخراجهمن

)بما(.)ح()مط(،في
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والتدريبالتعليممته)1(يقصدإنمافالسباقيضا،وقالوا:*

؛المالأكلمنهالمقصودوليس،والرميالفروسيةعلى)2(والتمرين

إلالاحدهماقصدلاهناكفانه؛والجعالةوالاجارةالبيعفييقصدكما

وإنما،الماللاالعملالعقدهذابشرعالشارعمقصودوهنا،المال

كانمتىلانه؛فيهالنفوس)3(ترغيبفيأبلغلانه؛المالفيهشرع

لاوالمال،الرغبةفيهقويت،والغلبةبالمالالظفرالسباقعلىالباعث

هذاحصولأنومعلوم،المخاطرةوجهعلىإلاالعقدهذافييؤكل

معالمخاطرةنوبينهما،كانإذامنهأعظمالمحللبدونالمقصود

وهو،التصورضروريوهذازيد،أوسواءبدونهكالمخاطرةالمحلل

فائدةلانهإما:أمرينبيندائرفالمحللفيه)4(،يسترابلامما

مستلزمفهو؛كانيهماو،أتمبدونهالسباقمصلحةنواما(،منه)

اشتراطه.لبطلان

فمقصوده،المتسابقينأحدمنالجعلكانإذايضا،و:قالوا*

تقدرلاانت:يقولكأنه،عنهودفعه،الجعلأخذمن]24[الاخرمنع

رهبتكلاقوبد؛جعلالكأبذلبأنعجزكأسبينناو،تغلبنيأنعلى)6(

به(.يقصد)إنما)ح(وفيبه(،يقصد)فالسباق)مط(،في)1(

علىوالتدريبوالتمييز)التعليم)ح(وفي(،والتدريب)مط()والتمرينفي)2(

.(الفروسية

(.ترغيبمنالانه)مط(فيوقع)3(

)به(.مط(،)حفي)4(

)فيه(.مط(،)حفي)5(

)مط(.فيليس)6(
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.عاجز)1(ذلكمعوأنت،تغلبنيأنفيورغبتك

إرادتهلعدمواما،عنهلعجزهإما:الشيءيتركالإنسانأنوذلك

وجودهلزم؛تامةقدرةعليهوقادرا،تامةإرادةلهمريداكانفمتى،له

محبةلمجردذلكيريدقدغيرهيغلب48[]حأنعلىفالقادرقطعا،

اجتمعفاذا،الماللاخذذلكيريدوقد،والغلبةالقدرةلاظهارالنفس

بيانه.تقذمكما،أبلغإرادتهكانت،الأمران

أحركالذيالمالأبذللاني؛عاجزأنكبينأنا:يقولفالجاعل

كمالمعفأنت،ذلكمحبةمنالنفسفيمامع،القلبفيرغبتلشبه

العمل.هذاعلىمنكأقدرفأنا،مغالبتيوعن،عنيعاجزرعبتك

يغلبهلمنالجعليبذلأنمقصودهليسقطعا،مقصودههذا

ودفعهالاخرمنعيقصدبل)2(هذا،يقصدلاعاقلافان؛مالهوياخذ

.وتعجيزه

منهمايجوزفلأن؛المعنىلهذاجائزأحدهمامنالبذلفلهذا

فياشتراكهمامع)3(المعنىهذاحصوللان؛والاحرىالاولىبطريق

به.أحدهماانفرادعندمنهأقوبدالبذل

)1(

)2(

)3(

حراما،قمارامعااخرجاإذاالمالاكلكانفان،وأيضا:قالوا*

)ح(.منسقط

يقصد(.بانبدايقصدالا)ح(وفي)بان(،)مط(في

)المنع(.)مط(في
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العقدهذا)2(بهيخرجفلم،وئبتهوقواهالقمارهذاأمر)1(أكدفالمحلل

تاملهطولبعد-للناظر)3(يطهرولا،معنىولاصورةلا،القمارعن

بهوانقلب،بالباطلمالأكلكونهعنالعقدبهخرجمعنىلاي-ونظره

،إجارةأوجعالةعقدكونهإلىوميسبرقمارعقدكونهعنالعقد

حلا؟!حرامهبهوصار،خلاالعقدهذاخمرةبهفاستحالت

.!")4(

ممرومعنىغيرمنمتماثلينبينالعادلةالشريعةفرقتوهل

؟!متضادينبينجمعتأو،بينهما

وأبعتنهالمعنىذلكقياممعتبيحهثم،لمعنىعملاحرمتوهل

؟!راجحةمصلحةتعارضهأنغيرمنزيادته

،مخاطرةزادهفانه؛شراإلاالعقدهذاالدخيلالمستعارزادوهل

إطعامهماوعدممالهما،كلهو،عنهالمتسابقينطباعنفرةواقتضى

واماسالمإماوهو،مصلحتهفيالمنظور،جانبهالمراعىوهو،شيئا

()لصيق،مالهأخرجقدوالذي،فيغنمويغلب،فيسلميغلب؛غانم

يدعهفلا)6(صاحبهويغلب،فيغرميغلب،روحهوشقيق،كبده

الاخر،سبقفيساواهإن؛الماليشاطرهبل،بغلبهيفرحالمحفل

)ظ(.)1(من

(.)مط)2(من

.(اللناس()مط،()حفي)3(

فزق(.)معنى)ظ(وفي(،مفرقغير)من)مط(في)4(

.()ولصيق()حوقي()يضيق()مطفي()5

.()مطفيليس)6(
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فلم،مالهوغرم،خصمهفسبقسبقهإن)1(بالكليةإياه94[]حويحرمه

؛فلولاه،المحللبركةمنهذاوكان،مالهخسارةإلاقرنهبسبقيستفد

المسابقةهذهفيرغبتهوقويت)2(،نفسهبهوفرحت،بسبقهعينهلقرت

ورسوله.اللهيحئهاالتي

هذاغرملهماالمتسابقانفالباذلان،معهايضاقرنهحالهكذا

عليهيعضانوهمامنهما،القلبباردوهو،غنمهوللمستعارالعقد،

منسالموإما،منتفعإماالعقد:هذافيوهو،الغيطمنالانامل

واما)3(منتفعإمامنهما:وكلشيئا،يخرجلمكونهمعالضرر،

معهذا،منفعتهالمحللعليهينغصانبصددفهو،انتفعوإن،متضرر

!!بذلهما

منه)4(مانجيتموالغبنوالضررالشرمنبالباذلينفالحقتم

مع،مقصوداوليس،المسابقةفي(عليهما)دخيلهوالذيالمستعار

شيئا.يبذللمانه

هذا؟!بمثلشريعةتاتيوهل:قالوا

هذا؟!مثلالعقولحكمتهابهرتالتيالشريعةفيوهل

)ظ(.)1(من

(.نفسه)وفرحت)ح(وفيبه(،)نفسه)ظ(في)2(

)ح(.فيليس)منتفع(إلى(سالم)واماقولهمن)3(

)فيه(.)مط(في)4(

)ظ(.قيليس)5(
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لمعنىجاءحرفهوالذيالمستعارالتابعجانبرعايةفيهاوهل

ركنهوالذيالمقصودجانبوإلغاء،الاسنادفيفضلةوهو،غيرهفي

.والرمى؟!)2(الركوبعلىغ!يمالنبىحضهالذيوهوالاسناد،في
.)1(

الفساد:مننوعانهذاوفي:قالوا*

)3(للشريعةلازمهوالذيالانصافموجبعنالخروج:أحدهما

اللهقال،ممكنبكلالعدلعلىمدارهافانمعها؛دائر،الكاملة

وآلميزانال!بمعهووأنزلناباليتترسلنارسلنالنذ>:تعالى

.[52]الحديد/<بالقسطلناسآليقوم

نينتمنالدهانزلبقآامنت>وقل:غ!يملنبيهتعال!اللهوقال

.[51/]الشورى(بئنكملأعدلوأمزت

النبيفيهرغبفيماالراغب،ورسولهللهالمطيعيجعلأن:الثاني

الله،سبيلفيالجهادعلىللاستعانةوالركوبالرمييريدالذي،مج!ي!

ماعلىللنفوستحريضاشدوللرغبةأعظمذلكليكونالجعلويبذل

هوالذيالمستعارهذا2[]ظهمنحالاأسوأ=ورسولهاللهيحبه

نصيبهموفر،مصلحتهفيمنظور،جانبهمراعىالدخيلهذابل.دخيل

الامن،طريقبهمسلوك،السلامةبرجفيمحصنه[0]ح،الامنمن

)ظ(.في)1(ليس

.(...بالركوبغ!ه!النبيحضه)وهومط(،)حفي)2(

ملزومالازم)ح(وفي(،الكاملةالشريعةملزوملازم)هو)مط(في)3(

(.للشريعة
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ذلك.عنبمعزلالمقصودانوالباذلان،الطفرأوبالسلامةفرحهمكمل

كونعنالعقديخرجلمالمحفلفبدخوليضا،وقالوا:*

جهةاستفدناوإنما،بحالهمنهماالجعلبل،اثنينمنفيهالجعل

)1(ء
تقدير،علىوحدههذاإلىيصرفانأنالخطرفكان،لمصرفهخرى

تقدير،علىجعلهمنهماكلوإلىتقدير)2(،علىوحدههذاوالى

،وحدهإليهالرهنينصرفأخر:تقديراتثلاثبدخولهفاستفدنا

بدخولهنستفدفلم.وحدهالآخروالىواليه،وحدههذاوإلى)3(وإليه

العقدبهيخرجفلم،إلاليسالجعلفيهايصرفالتيالجهاتتعددإلا

كلاهما.المتراهنان-ترى)4(-كمافيهأخرجعقداكونهمن

ليحلدخلهل:مختلفونالمحللفمشترطواوأيضا،:قالوا*

قولين:علىوللباذلين؟لهأو،فقطلنفسهفيه

ولهما.لنفسهليحلهدخلأنهإلىاشترطهمنجمهورفذهب*

لنفسهيحله"وانما(:)الشافعيةمنخيرانبنعليأبووقال*-

فقط")6(.

)ح(.من)1(سقط

مط(.،)حمنسقطتقدير(علىوحدههذا)والىقوله)2(

الموضعينفيفقط)ظ(من)3(

)ظ(.منترى()كماقوله)4(

زاهداإماماوكان،المذهبأركاناحد،خيرانبنصالجبنالحسينهو)5(

بعدها.هـأو031سنةتوفىمتقشفا،ورعا

274(.-271)3/الكبرىالشافعيةطبقاتانطر

=)15/153(،المجموعوتكملة291(،1/)هللماورديالكبيرالحاويانطر)6(
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محمدابوواختاره،للشافعيقولاالجوينيالمعاليأبووحكاه

يدل"عليه:وقالداود")1(،ابي"سننعلىكتابهفيالمنذري

".الحديث

معا:جاءابحيثوأحدهماالمحللسبقلو،هذافعلى:قالواثم

دونجميعهبالسبقالمحللاستبد)2(؛فقطلنفسهيحله؟قلنافان

السبق.فيتساويهمامع،الاخر

سواء)3(،السبقفييكونانفانهماولهما؛لنفسهيحله:قلناوإن

الاخر.الباذليناحدسبقولو

قولوعلى،جميعهالسبقيستحقالجمهورقولعلىوالمحلل

الثالث.سبق)4(فيوالمحللهويشتركخيرانابن

سبقإنإنه)6(:""النهايةفيوالذي(،)الشافعيةبعضقالهكذا

فراجعه..(.خطأ.)وهذا:فقالذلكفيوتعقبه

(.عليهحجة)والحديثوفيه)2/413(لهداودأبيسننمختصرانظر)1(

)يستفيد(.)مط(في)2(

)ح(.فيليس)سواء(إلىقلنا()وإنقولهمن)3(

."سبق:"لعله:()ح)ناسخقال،()السبق()مط،()حفي(4)

"نهايةهوالاتي"النهاية"وكتاب(،الشافعيأصحاب)بعض)مط(في)5(

جميعفيهشرحهـ(،478:)تالحرمينلامام"المذهبدرايةفيالمطلب

"لمعبدالغافر:قالوغيرهما.البويطيالمزنيومختصري،الشافعيكتب

171(.)5/لشافعيةطبقاتبه"أجزمفيمامثلها،المذهبفييصنف

)ظ(.من)6(
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مالالسابقأحرزالاخر،وتأخر،المحفلتبعهثم،الباذلينأحد

:)1(أوجهأربعةالثالثسبقوفي.نفسه

وجه،كلمنمسبوقامغلوباكونهمعصاحبهيحرزهأنه:أحدها

عليه.المحللبركةوهذا

.إياهوغلبه51[]جلهلسبقه؛السابقبهيختصأنه:والثاني

سبقه.فيلاشتراكهما،المحللوبينبينهيكونأنه:والثالث

لالنفسهالسبقليحلدخللانه؛المحللبهيختصأنه:والرابع

لهما".

ثلاثةففيها،الثالثوتأخر،الاخروتبعه،وحدهالمحللسبقفان

)2(
وجه:

للمحلل.السبقينأن:أحدها

نصفين.والثانيالمحللبينالثالثسبق:والثاني

.وحدهللثانيالثالثسبقان:والثالث

السابقأحرز،ثالث!المحللوجاءالآخروتبعهأحدهماسبقوان

ذلكعلىمينيينوجهينعلى؟الثانيسبق)3(يستحقوهل،نفسهسبق

.(هوجو)(مط)في(1)

.(ظ)منسقط(2)

.(ظ)من(3)
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.فسادهتبينالذيالاصل

وفاز،المحللخاب،المحللالاخر)1(وساوىأحدهاسبقوان

."القولانصاحبهسبقاستحقاقهوفي،بسبقهالسابق

الذالوالتناقضالفسادمن)2(الفروعهذهفيمااللبيبفليتدبر

منوهي،المحللاشتراطعننشأتإنمافانها،الأصلفسادعلى

.الملزومفسادعلىيدلاللازموفساد،بهالقوللوازم

سبقإن:قال،الفروعهذهلفسادالمشترطينبعضتفطنولما

ابنحكاه،الحنفيةبعضذكره.غرمسبقوإنشيئا،يأخذلمالمحفل

.المختار(")3("شرحفيبلدجيوابن،"البحرينمجمع"شرحفيالساعاتي

هذاأمرفيالمتباينوالاختلافالشديد،التفاوتهذافتأمل

التناقضهذالهيعرضلااللهعندمنكانمافانالمستعار؛الدخيل

اخئئفافيهلوجدوللهعندغيرمن؟نولو>:الكثيرلاختلافوالشديد

والأقوال،المتباينةالفروعهذهوزن82[،]النساء/(جكثيرا

شريعتهوقواعدع!رسولهوسنةتعالىاللهبكتاب،فيهالمتضادة

تجعلهاولا،الدليلعلىواعرضهاومصالحها،وحكمهاوأصولها

فتردتوافقها،تجدهافلاعليهاالأدئةتعرضبحيث؛للأدلةعرضة

العلممنحظهغبنممنكثيراعتمادهوكمالأجلها،الادئة

الاخر(.)وسابق)ح(وفيالاخر(،)وسبق)مط(في)1(

(.الفرعية)المسالة)مط()ح(،في)2(

(.23-الحاشيةو22)ص/المقدمةوراجع916(،)4/)3(
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التوفيق.52[]حوليوالله،والانصاف

،الصراععلىوراهنصار!قدغ!ي!النبيفان)1(،يضاو:قالوا*

دخوليستحيلبل،محللبينهمايكنولم،الجانبينمنذلكوكان

المتصارعين.بينالمحلل

ع!م!:مصارعتهقصةنذكرونحن

بنمحمد)2(بنعبداللهحدثنا26[:]ظالاصبهانيالشيخابوقال

أبيبنيزيدعنمعمرأخبرناعبدالرزاقثناشبيببنسلمةثنازكريا

اباع!ي!النبي"صارع:قال؛الحارببنعبداللهعن-احسبه-زياد

ع!ي!،النبيفصرعه.بشاةشاة:فقال،شديداوكان،الجاهليةفيركانة

عاودني:فقال،!يمالنبيفصرعه،اخرىفيعاودني:ركانةأبافقال

قولما:ركانةأبوفقاللمج!ي!،النبيفصرعه،فعاوده،أخرىفي

النبيفقال؟للثالثةأقولفما،نشزتوشاة،الذئبأكلهاشاة؟لاهلي

.")3(غنمكخذ،ونغرمكنصرعكأنعليكلنجمعكناماع!يط

بنموسىحدثنا"المراسيل(")4(:كتابفيداودأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

غ!م!(.)فالنبي(ظ،)حوفي(،)فإنفقط()مطمن

محمد(.)مط()بنفيليس

الشيخوأبو)90902(،رقم)11/427(مصنفهفيعبدالرزاقاخرجه

لابن018()4/الحبير()التلخيصفيكما(والرمي)السبقفيالاصبهاني

ركانة".:والصواب،ضعففيه"ويزيد:وقالحجر

)01/18(.الكبرىالسننفيالبيهقي:طريقهومن)803(رقم

فأرسله.بهسلمةبنحمادعنإسماعيلبنموسىرواههكذا
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جبير:بنسعيدعنديناربنعمروعنسلمةبنحمادعنإسماعيل

ركانة)1(أو-ركانةبنيزيدعليهفاتى،بالبطحاءكانلمج!اللهرسول"أن

:فقال؟تصارعنيانلكهلمحمد!يا:فقال،لهاعنزومعه-يزيدابن

قال،شاةفاخذ،فصرعهفصارعه،غنميمنشاة:فقال؟تسبقنيما

)1(

كثير.بنمحمد-2هارونبنيزيد-1:الارسالعلىوتابعه

مرسلا.بهسلمةبنحمادعنكلاهما

فيالشيخوأبو-1117()2/1116الصحابةمعرفةفينعيمأبوأخرجه

قريبا.ذكرهسيأتيكماالسبق

منوجعلاه،فوصلاه!مربنوحفصالمقرييزيدبنعبدالله:وخالفهم

.عباسابنمسند

لابن)الفروع(فيكماوالرميالسبقفيالاصبهانيالشيخابوأخرجه

الاصابةفيكماوالمختلفالمؤتلففيلخطيبو،وغيره461()4/مفلح

/6(.)034

جيد"."إسناد:فقالتيميةبنالاسلامشيخمرفوعا:صححهوالحديث

قريبا.سيأتيكماالقيمبنو

الكبرىوالسنن018()4/التلخيصانظرحجر.بنو،البيهقيوضعفه

)01/18(.للبيهقي

ابنضعففقدالموصولالطريقفأما،بالصوابأشبهالمرسل:قلت

المؤتلففيالخطيبعندالمانيالطريقفيووقع،الشيخأبيطريقحجر

يعطيهيصرعهمرةكلوفي،الغنممنثلاثمائةمعهكان)أنهغريبةألفاخ

أعلم.والله،الضبطعدمعلىيدلوهذا(مائة

نأجبيرسعيدبنعنعمروعنحمادعنكثيرمحمدبنطريق:تنبيه

".فذكره...ركانهبنبيزيدمرعشي!النبي

ركانة.بنيزيديدركلمجبيربنسعيد،مرسلوهو

.(ركانة)أوقوله()ظمن
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ذلكذكر،أخرىقال؟تسبقنيما:فقال؟العودةفيلكفهل:ركانة

نتوما،الارضإلىجنبيأحدوضعماوالله!محمديا:فقال.مرارا

."غنمه!ي!اللهرسولعليهورد،فاسلم.تصرعنيبالذي

آخربإسنادرويوقدجيد،مرسل"هذا)1(:البيهقيقال

موصولا".

ثناعليبنإبراهيمثنا:له""السبقكتابفيأيضاالشيخأبووقال

بنسعيدعنديناربنعمروعنحمادعن)2(أبيحدثناالمقرفيابن

.)3(فذكره:جبير

متصل.جيدإسنادوهذا

ثناعبداللهبنإسماعيلثناالجاروديبكرأبوثناأيضا:وقال

بنسعيدعندينار53[]حبنعمروثناسلمةبنحمادثناكثيربنمحمد

بهفمربالبطحاء،لمخي!اللهرسول"كان:قال؛ركانةبنيزيدعنجبير

.("ركانة

)1(

)2(

)3(

)4(

لمجبيربنوسعيديزيد".عبدبنركانة"هوشيخنا)4(:قال

)01/18(.الكبرىالسننفي

اثبته.ماالصوابولعلالسند،فيوتحريفخطأو)مط()ح()ظ(فيوقيع

إتاه.حجرابنوتضعيف،عليهالكلامقريباتقدم

الحافظوكلام،بعدهالقيمبنكلاملكن،مرسلالسندهذاظاهر:تنبيه

018(.)4/التلخيصانظرموصولمسندانهيقتضيحجرابن

.المزيالحجاجابوهو
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اثنيينسنةمعاويةخلافةأولفيتوفيركانةفان،ركانةيدرك

معروفةغغيللنبيمصارعتهوقصة،الفتحمسلمةمنوهو،وأربعين

تقدمكما"،جهللابيغ!يرالنبيمصارعةينكرونوانماالعلماء،عند

")1(.عليهالتنبيه

"إن:ركانةبنعليبنمحمدعن"سننه")2(فيداودأبووقال

.مج!ير"النبيفصرعهعج!،النبيصارعركانة

جبيربنسعيدحديثفيذكرهولكن،السبقذكرفيهليسوهذا

.الحارثبنعبداللهحديثوفي،عباسابنعن

المصارعة:قصةروىمنفانفيها؛تناقضلاالرواياتوهذه

بل،ينفهلمالرهنيذكرلمومن،الجانبينمنالرهنذكرمنمنهم

ركانةتسبيققصةذكرومن،القصةبعضعلىواقتصر،عنهسكت

فذكره،عنهسكتبلأيضا،غيماللهرسولإخراجينفلم،بالشاة

.الحارثبنعبدالله

وأثبته،صريحاللرهنع!ي!اللهرسولإخراجالرواةبعضنفىولو

.نطائرهفيكما؛النافيعلىالمثبتلقدم؛البقية

وهومحللبلاالجانبينمنالمراهنةعلىدليلفهو،هذاثبتوإذا

ظهورفيهماعلىمراهنةمنهماواحدةكلفانالصديقمراهنةنظير

صرعه،احداانيعلمولم،الناساشدمنكانهذاركانةفإن؛الدين

)ص/11-01(.)1(

تقدم)ص/01(.)2(
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تعالى،اللهعندمنأخرىبقوةمؤيدأنهعلمع!د،النبيصرعهفلما

يغلب،لافكان"،الارضإلىجنبيأحدمارمى"والله:قالولهذا

منبهتعالىاللهأثدهوما،نبؤكهآياتإظهاربمصارعته!ييهالنبيفأراد

قصةفيكالمشارطةذلكعلىالمشارطةوكانت)1(،والقدرةالقوة

فيوهذهه[4]ح،بالعلمالطهورفيالصديققصةلكن،الصديق

العلم:الامرينبهذينيقومإنماوالدين،والقدرةبالقوةالطهور

،والركوبالرميعلىالمراهنةنظيرعليهماالمراهنةفكانت،والقدرة

حق،علىمراهن!فهي،وتاييدهالدينإظهارعلىالعونمنفيهما)2(لما

إعلاءغرضهكانلما!ي!النبىلكن)3(،بالحقلهاكلبهاالمالكلو

الرجل.فأسلم،شيئامنهيأخذولم،المالعليهرد؛واظهارهالحق

الذيالجهادمنهيوصديقهع!ي!اللهرسولمنالمراهنةوهذه

فيالمستثناهالثلاثةمعنىمنفهي،بهويعزه،دينهبهتعالىاللهيظهر

بخلافللجهاد،يعذجنسها)4(الثلاثةتلكولكن،هريرةأبيحديث

إذاللجهادمشابهايصيروإنماللجهاد،يعذلمفانه؛الصراعجنس

ركانة.غ!ي!النبيكصراع؛واعلائهالحقنصرةتضمن

في27[]ظوالعلو،الفخربهاأريدإذاالمستثناةالثلاثةأنكماوهذا

بالأقداموالسباقفالصراع،مذمومةكانت=الناسوظلم،الأرض

لفضل(.والقوةمنبهاللهايده)كمامط(،)حفي)1(

فيها(.)إنما)مط(في)2(

)بحق(.)ح()مط(،في)3(

يعد(.)جنسها)ح(منوسقط)ظ(،من)4(
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بهالسبقأخذوكان،طاعةكان،الاسلامنصربهقصدإذاونحوهما

بالباطل.لابالحقأخذاحينئذ

وهو،)1(بباطليؤكللا،بالحقإلايؤكللاأنالمالفيوالاصل

فيه.منفعةلاما

منالجانبينمنالرهانفيصريحةطرقهأحدهذاركانةفحديث

عادةتكنلمبل،ذلكتنفلمالاخرى)3(والطريق،محللعير
.)2(

)4(،وحدهالمتغالبينأحدالسبقيبذلأن-الانوالى-وغيرهمالعرب

فيجعلوقد،الجانبينمنالتراهنالناسعاداتمنالمعروفوانما

والنفوس،وحرامقمارالجانبينأحدمنالرهنأنوقطرهمطباعهم

مهينا.شحيحابخيلاوتعده،وتزدريهيبذللمالذيتحتقر

ركانةأن:القصةهذهفيالجانبينمنكانالتراهنأنيوضحومما

ذلكوإنماالعود،ركانةطلب،شاةمنهخذو!يمالنبيغلبهلما

خرىشاةيغرمانفي]حهه[غرضلهيكنولم،الشاةليسترجع

()لاسترجاعسبيللهيكنلم،وحدهركانةمنالبذلكانولو،وئالثة

لمغلبوإن،خرىشاةغرمغلبإذابل،منهخرجتالتيالشاة

ولابد،غارمفيههوصراعإلىالعودليطلبيكنفلم،شيءبأخذيفرح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()بار()ح،()مطفي

غير(.)منبدل)بغير()ظ(في

)والطرق(.)مط(في

)ح(.فيليس

إسترجاع(.)إلى()ظفي
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التراهنكانإذامابخلافوهذا.ألبتةغرمهمااستنقاذإلىلهسبيلولا

مااسترجاعمنطمععلىالمغلوب-كانالواقعهو-كماالجانبينمن

.العودعلىفيحرص،غرمه

جانبوهوواحد-جانبمنكانلوالرهنأنوالمقصود

يغرمأنإمابلاصلا،فائدةالغرمبعدالعودةفيلهيكنلم-،ركانة

مماوهذا،ع!ممللنبيالاولىتستقرأنوإما،الاولىمعوثالثةثانيةشاة

يقصدوانما،المتغالبينمنغيرهولابل،يقصدهلمركانةأنيعلم

معه.وغيرهمنهخرجمااسترجاعبالعودالمغلوب

فيمحللبدونالجانبينمنالمراهنةجوازعلىيدلالاثرفهذا

اللهصلاةالرسولوتصديق،أعلامهواظهار،الحقنصرةيتضمنعمل

عليه.وسلامه

ورسوله،اللهإلىبغيضمكروهوجودهالذيالعملبخلافوهذا

.العوضإخراجمع)1(فيهيجوزلاهذافان؛ذكرهعنللصدمتضمن

ظاهرحمدوالشافعيمذهبفيالوجهيناحدعلىوهذا

للأخبارالمعذةالطيورعلىبالعوضالمسابقةيجوزونفانهمجدا)2(؛

.المسلمونبهاينتفعالتي

بعضعن"المستوعب"وصاحب،الامديأبوالحسنحكاه

(.)مطفي)1(ليس

186(.)15/للماورديالكبيرالحاوي:انظرالشافعيلمذهب)2(

462(.-461)4/مفلحلابنالفروع:انظراحمدولمذهب
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.(1احمد)أصحاب

يتضمنبمافأكله؛بحقأكلاالمسابقةبهذهالمالأكل)2(كانفإذا

.حرىوأولى،وآياتهأعلامهوظهورالديننصرة

،بالعوضتجوزالجهادعلىبهايستعانمغالبةفكلهذا،وعلى

ونطاح،الديوككنقاربها؛الدينينصرلاالتيالمغالباتبخلاف

المباحة.والصناعات،)3(والسباحة،الكباش

مراهنةقصة،لركانةمج!يوالنبيمصارعةقصةونظيرقالوا:*

غلبةمنبهأخبرفيماعفيوالنبي56[]حتصديقعلىقريشلكفارالصديق

الكتابأولفيتقدمكما؛الجانبينمنالرهانوكان،لفارسالروم

الترمذيصححهوقد،الصحيحشرطعلىواسناده،)4(الحديثسياق

.وغيره

بتحريممنسوخةالصديققصة(إن):يقالأنيصحولا:قالوا

والخمر؛واحدةآيةفيالخمرتحريممعحرمالقمار)6(فان؛القمار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4/164)الفروعانظر

بعض(.)عنقولهفي)بعض()ظ(منسقط:ثنبيه

)مط(.فيليس

165(.)8/المحتاجونهاية186(،و185)15/الكبيرالحاويانظر

)ص/17(.انطر

)مط(.فيليس

)ظ(.منالقمار()فانقوله
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بعد)2(ذلكوكانالنضير،بنيمحاصر)1(!،اللهورسولحرمت

.خلافبغيرثلاثسنةشوالفيكانتحدوباشهر،أحد

علىوراهنهمعاد،رهنهأخذواقدالمشركونكانلماوالصديق

بينهم،المضروبةالمدةقبلفارسالرومفغلبت،تقدمكماأخرىمدة

طرقبعضفيبهمصرحاجاءهكذارهنهم.أبوبكرفأخذ

)3(.الحديث

ومن،شكبلاالحديبيةعامكانتلفارسالروممنالغلبةوهذه

"صحيحفيثبتلماوهم؛فقدبدر)4(وقعةعامكانت:قال

اللهأظهرهلماهرقل"أن:سفيانأبيعنعباسابنعن(")البخاري

رسولكتابفوافاه،للهشكراإيلياءإلىحمصمنمشى؛فارسعلى

سفيانبأبيفجيء،العربمنهناكمنفطلببإيلياء،وهوغ!ممالله

فذكر.".الرجلهذاعنسائلكإني:لهفقالحرب،بنصخر

الانونحنلا،:سفيانأبوفقاليغدر؟هل:"فقال:وفيه،الحديث

.فيها"صانعهوما)6(ندريمامذةفيمنهأمانفي

.()ظمنمحاصر()لىإلخمر()وقوله(1)

.()حمنسقط(2)

البراء.حديثمنقريباسيأتي)3(

خطأ.وهوحد(و)بدر)مط()ح(،في)4(

رقمصحيحهفيومسلمالمواضععنوغيره)7(رقمالبخاريأخرجه)5(

.)1773(

ماهوندريلامدةفيمنهالان)ونحن)ح(وفي(،ندريالا)مط(في)6(

(.صانع
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سنةالقعدةذيفيوكان،الحديبيةصلح:بالمدةسفيانابويريد

،الرهانالصديقاخذعلىسابقالقمارتحريمنفعلم،شكبلاست

منسوخا،الصديقرهانكان28[]ظولو،مكةأهلعليهراهنالذي

لهكان"أنه:")1("صحيحهفيالبخاريروىفقد،منهالناسأبعدلكان

غلامهضحكثم،منهفأكل،بشيءيومافجاء،الخراجمنياخذغلام

كنتإني:قاللا،:قالهذا؟أينمنأتدري:)2(فقال؟مالكفقال

لي،جعلبماجاءني،اليومكانفلما،الجاهليةفيلانسانتكهنت

."اكلكانماواستقاء،فيهفييدهبكرفوضعابو[ه7]ح

منهذا!؟ونسخهبتحريمهعلمهبعد)3(الحرامالقماريأخذفكيف

البين.المحال

منخذبمايتصدقانبكراباامرلمجماللهرسولانرويوقد

.)4(الرهانمنالمشركين

)1(

)2(

)3(

)4(

فيشيءكلفقاء..).:وفيهعنها.اللهرضيعائشةعن)9362(رقم

(.بطنه

)ظ(.من:(فقال)مالك؟قوله

.(..بعد.والحرامبالقمار)فكيف)ظ(فيوقع

)3/433(،كثيرابنتفسيرفي)كماتفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

)0368(،رقم15/401(العاليةالمطالبفي)كمامسندهفييعلىوابو

وغيرهم.)1/373(دمشقتاريخفيعساكروابن

مطولا.5فذكرالبراءعنإسحاقابيعنإسرائيلعنمؤفلطريقمن

=انفردإذا"المؤمل:المروزيقال،البصريإسماعيلبنمؤملوفيه
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بمنصبوالاليقوالاكملالاولىفانهيضر؛لاصحإنوهذا

الصديقية.

منسوخةالصديققصةتكونأنيصحلاأنهالطائفةهذهرأتفلما

إلاسبقلا":هريرةأبيبحديثمنسوخةهي:قالت؛القماربتحريم

.")1(نصلأوحافرأوخففي

تحريمبعدوهذا،سبعسنةخيبرعامأسلمهريرةبووقالوا:

الصديق.لفراهنةناسخاحديثهفيكون،شكبلاوالخمرالقمار

غ!يم،اللهرسولمنسمعته:يقللمهريرةأبو:الاخرونقال

فانه؛حديثهعامةفيكما،الصحابةبعضعنأرسلهيكونأنفجائز

ويذكر،فلانحدثني:يقولوقففاذا.!يماللهرسولقال:يقولكان

الصحابة.منحدثهمن

،عاملفطأنهفغايتهع!ي!،النبيمنسمعهيكونأنتقديروعلى

وأتقدم-العامعلىمقدموالخاص،خاصةواقعةالصديقومراهنة

الجمهور.عند-تأخر

".الغلطكثيرالحفظسيءكانلانهفيهويتثبتيتوقفانوجببحديث

السحت،"هذااخرهوفيالوكيعيعنههفرومؤملفيهاضطربيضاو

به".تصدق:قال

وعند،يعلىبيعندللنجائب""هذابلفطعنهعرعرةبنإبراهيمورواه

التنحيب"."هذا:يعلىابيطريقمنعساكرابن

الرسالة.مؤسسة-ط491()4/التهذيبتهذيبانظر.ضعيففالسند

22(.)ص/تخريجهتقدم()1
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نا")2("الصحيحينفيثبتكما)1(؛الصحابةإجماعإنه:وقيل

وبينه،بينهموالثمرةيعملوهاأنعلىخيبرأهلاقركانلمجيماللهرسول

جزيرةمنوالنصارىاليهودخرجوا")3(:وفاتهعندأوصىثم

")4(.العرب

الخليفتانفعمل(،)العربجزيرةمنخيبرانخلافولا

اهلقروالمتاخر،العامعلىوقدماه،المتقدمبالخاصالراشدان

وعلم،أحدثواماعنهللهرضيعمرزمنفيأحدثواأنإلىفيها)6(خيبر

.)7(الشامإلىفأجلاهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

به(.)الصحابة)ظ(في

من)1551(رقمومسلم،المواضعمنوغيره)3022(رقمالبخارياخرجه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديث

)ظ(.منسقط

بلفظالخطاببنعمرحديثمن)1767(رقمصحيحهفيمسلمخرجه

مسلفا(.إلاحلاحتى،العربجزيرةمنوالنصارىاليهودالأخرجن

فيوالحميدي)1916(رقم)1/591(مسندهفياحمدالاماموأخرج*

!يخهم:النبيبهتكلمما"اخر:قالعبيدةأبيعنوغيرهما)85(رقممسنده

نأواعلموا،العربجزيرةمننجرانهلوالحجازاهلاليهود"اخرجوا

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذواالذيالناسشرار

ومسلم)2888(رقم)3/111(الجهاد)06(فيالبخاريخرجو*

عندوأوصىقالنهعباسابنحديثمن)1637(رقمالوصيةفي)25(

.(...العربجزيرةمنالمشركين)اخرجوابثلاثموته

(.العربجزيرةمنخيبرأنخلاف)ولا)ظ(منسقط

)ظ(.فيليس

في-البخاريصحيحفيعمربنعبداللهعلىوتعديهمإحداثهمقصةانظر
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راهنمامثلعلىالمراهنةيرونفانهم؛ألزمللحنفيةوهذا:قالوا

المتأخرالعامأنوعندهم،العلممسائلفيالغلبةمنالصديقعليه

المتقذمةالصذيققصةينسخواولم،58[]حالمتقدمالخاصينسخ

فيإلاسبق"لا:قولهوهوالمتاخر،العامهريرةأبيبحديثالخاصة

.")1(نصلاو،حافراو،خف

حديثفيتدخللمالصديقمراهنةقصة:يقالفقدهذا،وعلى

.إئباتولابنفىبهاأريدولا،بالكليةهريرةأبي

على)2(لانهبهمعمولايبقىالحديثينمنواحدفكلهذا،وعلى

حسن.تقريروهو،بينهماتعارضولا،بابه

؛السباقفيالمحفلاشتراطعدمعلىأدئتنامننبذةفهذه:قالوا

نإلهالقبولوراءمنفنحن،بهفحيهلايعارضهاماعندكمكانفان

هذهتقومأنومحال،يقاومهالمإنوالجوابالردوراءومن،قاومها

اللهحرمهماتحليليتضمن،الشرعفيباطلامبرعلىمنهاوأكثرالادلة

أجوبةعنهايكونولا،بالحلالالقماروالحاق!يمورسولهتعالى

فليجببطلانها،ادعىفمن،مقاوممعارضولها،صريحةصحيحة

ولا،طورهيتعدىولا،قدرهفليعرفوإلا،،مفصلةأجوبةعنها

شئتإذا:المزارعةفياشترطإذا:باب)14(،الشروطكتاب)58(

)0258(.رقم739()2/خرجتك

)وعلم(.)ح(فيليس:تعبيه

22(.)صتخريجهتقدم()1

)ظ(.من)2(
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.الرفاقبمقاومةنفسهمنوثقإذاإلاالسباقهذاخلبةيقتحم

صل

ورجلها،الادلةبخيلعلينااجلبتملقد:التحليلاصحابقال

فيوراءكمأدلتناوجيوششكلها)1(،وغيرشكلهامعهاوجنبتم

الجلبإلىبكمحاجةفلاوسبقتمأدركتم:يقولوسائقها،الطلب

اعجزتطلبتإن،الادلةمنجيوشللقاءالانفاستعذوا،والجنب

ومنمنصور،فهوبها؛استنصرمن)2(أدركتطلبتوإنطلبها،من

تعالى،اللهكتابالمنصورةالعساكرهذهوسلطان،مقهورفهوعاندها

ومنوالتابعينالصحابةمنالاسلامئمةوأمراؤها،ع!يمرسولهسنةثم

برز:قدوسلطانه،اقبلتقدالجيشطليعةوهذه،بعدهم

أنأفراورشولإ،اللهقضىإذاولامؤمنةلمؤمنكانوما>:تعالىاللهقال

.36[/]الاحزاب(أقرهتممنلخيرالهميكون

عنهنهنيوما06[]حفخذوهألرشولءانتكموما>:تعالىاللهوقال

.7[]الحشر/(فانتهوا

فيماشجريثكموكحتييؤمنوتلافلاورئك>:تعالىاللهوقال

ويسفموأدستليما!(قفحتتمماحرجاأنفسهغفييجدولاثمبينهم

65[.]النساء/

مط(.،)حفيليسشكلها()وغير:قوله)1(

(.أعجزتطلبتوان،أدركت)مط()طلبت)2(
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تومنونكنغانوالرسولاللهالىفردوهشئءفيئنزعبفات>:تعالىاللهوقال

.[95لمساء/]!(تاولينوأخدخئرلكذف!خراواليومبالله

القرانشهدالقولينفلأي،المسالةهذهفينتمونحنتنازعناوقد

:فنقولهذاوعندأحد،لقولموجبهنتركولم،بهأخذنا،والسنة

:وجوه)1(السنةمنالمحللاشتراطعلىالدليل

أعلمعنالزهريشهاببنمحمدالامةحافظرواهما:الأول

:قالهريرةأبيالإسم92[]ظحافظعنالمسيببنسعيدالتابعين

يشبق،انيامنلاوهوفرسينبينفرساادخل"من:غ!ييهاللهرسولقال

فهويشبق،أنامنوهوفرسينبينفرساأدخلومنبأس،فلأ

")2(!
.ر"

بنيزيدعن"مسنده"فيحنبلبنأحمدالسنةأهلإمامرواه

به.وعمل،مذهبهعليهوبنى،الزهريعنحسينبنسفيانثناهارون

)1(

)2(

(.)مطفيليس

ماجهوابن)9257(رقمداودوابو)55701(رقمأحمد)2/505(اخرجه

فيعبيدوأبو)33541(رقم)6/532(مصنفهفيشيبةأبيوابن)2876(

7918رقم)5/الاثارمشكلشرحفيوالطحاوي)2/143(الحديثغريب

)01/02(الكبرىفيوالبيهقي)2/175(الحليةفينعيموأبو8918(و

وغيرهم.(111)4/السننفيوالدارقطني

عليهالمصعفكلاموسيأتيمرفوعا،يثبتلا،معلولحديثوهو

)ص/916-225(.مبسوطا

وغيرهم.داودوابوالرازيحاتموابومعينبنيحيى:اعلهوالحديث
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أبيبنبكرأبوورواه،"سننهما("في)1(ماجهوابنداودأبوورواه

.الاسناد"صحيح"هو:)2(الحاكمعبداللهأبووقال،شيبة

هذارجالفيوليس،صحيح"هوحزم)3(:بنمحمدأبووقال

أئمةفإنهمهذا،حسينبنسفيانإلا؛فيهالنظرينبغيمنالاسناد

.(")4(الاناموهداة،الاسلام

بنأحمدو،لقهقد(،هذا)سفيان:التوفيقتعالىوباددهفنقول

:وقالسعد،بنمحمدروايةفيمعينبنويحيى،العجليعبدالله

شيبة.أبيبنعثمانووثقهيخظىء("،"كان

،بأسبهليس:فقالعنه؟يحيى"سألت:الدوريعباسوقال

."الزهريأصحابأكابرمنوليس

عنوحديثه،صالح"هو:خيثمةأبيابنروايةفييحيىوقال

."بالموسممنهسمعإنما،بذاكليسالزهري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قييوجدلافإنهخطاوهو(ماجة)ابنمنبدلا)والنسائى()مط()ح(،في

.الكبرىولا)المجتبى(الصغرىسننه

المؤلفذكرهماعلىوزاد2537(و)2536رقم125()2/المستدركفي

فهما،حسينبنوسفيانبشيربنسعيدحديثيخرجالموانالشيخين)فإن

اعتمداانهما،عنديوالذي،حديثهميجمعوممن،والعراقبالشامإمامان

(.الزهريعنأرسلهفإنه،لارسالعلىمعمرحديث

354(.)7/المحلىفيبالحديثاحتجوقد،النقلهذاعلىاقفلم

)مط(.فيليسالانام(وهداة،الاسلامائمة)فإنهمقوله

142(.-)11/913للمزيالكمالتهذيب:فيهالعلماءقوالوترجمتهنظر
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المقدسي:عبدالواحدبنومحمد)1(الجوزيابنالفرجأبووقال

"صحيحه")2(فيحديثهمسلم"خرج

"صحيحه".

فيالبخاريبهواستشهد،

بنزيادحدثنا:فقال،الزهريغيرعن)3(الترمذيلهصححوقد

بنيونسعن،حسينبنسفيانعن،العوامبنعبادحدثنا،أيوب

المحاقلة،عننهىع!يماللهرسول"أنجابر:عنعطاءعنعبيد،

.")4(تعلمأنلاإوالثنيا،والمخابرة،والمزابنة

منالوجههذامنغريبصحيححسنحديث"هذا:قالثم

جابر".عنعطاءعنعبيدبنيونسحديث

مذهبهوبناؤه،لهإخراجهبعدعنهأحمدالامامسكوتويكفي

.عندهصحتهعلىيدلوهذا،عليه

أحمدالإمامخرجهماإن:()المدينيموسىأبوالحافظقالوقد

.عندهصحيحفهو"المسند"في

.(8441رقم2/)لمتروكونوالضعفاءانظر(1)

كما،معاويةبنإياسعن6صصحيحةمقدمةفيهوإنما،لهمسلمإخراج)2(

)ص/183(.المؤلفإليهسيشير

)ح(.منالسقطبدايةهنامن)3(

693(.و37)7/والنسائى34(0)هداودبوو()0912برقمالترمذيأخرجه)4(

.16صالمسندخصائصانظر()ه
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الحديثإن:")1(علله"فيالدارقطنيالحسنأبوقال!وقد:قالوا

.الزهريعنمحفوظ

روايةوصوب،أصلاللحديثأنعدي)2(بنأحمدأبوشهدوقد

.الاعلامبهؤلاءوناهيك،هريرةأبيعنلهسعيد

فيحسينبنسفيانحديثعنالبخاري)3(الترمذيسألوقد

حسينبنوسفيانمحفوظا،يكونأن"أرجو:فقالىالصدقات

".صدوتى

،محفوظبأنهالزهريعنلحديثهشهدقدالشأنهذاإمامفهذا

الاحتجاجفييكفيهذاومثل،بالصدتىحسينبنولسفيان

بالحديث.

قاله،بشيربنسعيد:الزهريعنلهروايتهعلىتابعهوقد:قالوا

عنهويزيلالحديثأمريقوبىهذاأنريبولا.عدي)4(وابنداودأبو

به.حسينبنسفيانتفرد

:(هذا)بشيربنسعيدعلىالأئمةأثنىوقد

)2916(.رقم-163(161)9/)1(

372(.)3/الرجالضعفاءفيالكاملانظر)2(

)3/338(.الرايةنصبانظر)3(

والحاكم)3/373(الكاملفيعديوابن)0258(ابوداودأخرجه)4(

2(.0)01/الكبرىفيوالبيهقي)2537(رقم(125)2/

111(.011-)ص/سيأتياختلافبشيربنسعيدعلىوقعوقد

=للمزيالكمالتهذيبفيفيهالعلماءقوالوترجمتهانظر)5(



.("اللسانصدوقحافظا"كان:شعبةفقال

للحديث.موضعامسهرأبيعند"رأيته:الدمشقيزرعةأبووقال

وكانثقة:فقالراشد؟بنمحمدفيتقولما:لدحيموقلت:قال

عليه.سعيدافقدمبشير؟بنسعيدمنهوفاين:قلت،هوىإلىيميل

.(""يوثقونهفقال،سعيدفيأدركمنقولعندحيماسالت:لفظوفي

."يحتملوهوحفظهفي"يتكلمون:البخاريوقال

عنزرعةواباابي"سالت:حاتمابيبنعبدالرحمنوقال

بحديثه؟يحتج:قلتعندنا.الصدقمحلهفقالا:بشير؟بنسعيد

يكتبشيخهذاوالدستوائي،عروبةابيابنبحديثيحتجقالا:

الصعفاء،كتابفيأدخلهمنعلىينكرابيوسمعت:قال.حديثه

.(")1يحولوقال

."ثقةهو:يقولونمشايخنا"كان:الدارميسعيدبنعثمانوقال

عنحديثهفي:تكلممنهذابشيربنسعيدفييملموانما:قالوا

في"أخطا:إنه:والدارقطنيعديابنقالحتى،فيهوقعتلنكرةقتادة

هريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنقتادةعنروايتهفيالحديثهذا

ووافقه،القدحهذامنسالمةسعيدعن)2(الزهريعنإياهوروايته

.)01/348-356(

)ح(.منلسقطانتهىهناإلى)1(

يقتضيوالسياق5(،إئا)وروايتهإضافةلزهري(اقولهبعدمط(،)حفيوقع)2(

)ظ(.فيجاءكماحذفها،
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".حسينبنسفيانعليها

إخراجوترك،رجالهلثقة،الاسنادصحيحإذنفالحديث:قالوا

الاحاديثمنكغيره،ضعفهعلىيدللالهالصحيحأصحاب

إخراجها.تركاالتيالصحيحة

وهذا،المسيببنسعيدعلىالوقفبهيعللماوقصارى:قالوا

منبهيفتيثم،مرفوعاالراويعند)1(الحديثيكونفقد،بعلةليس

الروايتين.بينتناقضفلا،موقوفاعنهفينقل،قوله

فصل

السند.جهةمنالحديثتقريرفهذا:قالوا

منه:الدلالةتقريرواما

قد،ثالثما)2(بينهماادخلامتىالمتسابقينأنأخبرع!ي!النبيانفهو

العقديجعللم03[]ظدخولهأنومعلومقمار،فهويسبقأنأمن

غيرعلىودخولهقمارا،العقدجعلالذيهوإخراجهمابلقمارا،

لمفكأنه،بهعبرةلاوالخوفالرجاءمنعليهدخلاالذيالوجه

فإذا،الأمنمعفيهلدخولهله)3(تأثيرلاإذ،قماراالعقدفكان،يدخل

قمارا،يكنلم،والرجاءالخوفمنعليهدخلاالذيالوجهعلىدخل

(.()عن)مط)1(في

()فرسا(.)مط)2(في

.(اله()حمنوسقط،()فيه()مطفي)3(
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الاخرمنيأخذأنبين)1(دائرالمحللقبلمنهماواحدكللأنوذلك

يجعلأنيقصدلموالمخرج،يغرمأويغنمأنبيندائرفهو؛يعطيهأو

دخلفاذا،الجعائلجنسمنيكونحتىسبقهعلىجعلاللسابق

الثالث،جميعايعطياأنوهو)2(،ثانيةحاللهماكان،ثالثبينهما

الجعائل.جنسمنفيكون،لهماسبقهعلىجعللهالثالثفيكون

لملانه؛يسبقأنيأمنلاأنهع!يمالنبي61[]حشرطوإنما:قالوا

نألابدبل،مجردةحيلةدخولهيكونحتىالدخيلبصورةيكتف

لفرسيهما.بمكافأتهالقمارانتفاءمقصود)3(معهيحصلفرسهيكون

يجوزفلا،الحيليجوزمنالمكافأةهذه)4(يشترطولهذا:قالوا

كلمن()يخافما،منهيخافأنلابدبل،حيلةالثالثهذادخول

ليتحققصورتهيكفيولا،لهيرجوما)6(ويرجو،المخرجينمنواحد

القمار.شبهعنبدخولهالخروج

ودلالة.سنداالحديثهذابهيقررماغايةهذا

)ظ(.في)1(ليس

(.)ظ()ثالمة)2(في

(.)مطفي)3(ليس

)ظ(.)4(من

واحد(.كليخافمامثل)ح()يخاففي)5(

له(.يرجولاما)ويرجو)ح(في)6(
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فصل

المحلل:اشتراطعلىالثانيوالدليل:قالوا

ثنا:فقال"صحيحه")1(،فيحبانابنحاتمأبورواهما

عاصمعننافعبنعبداللهثناالمنذربنإبراهيمثناسفيانبنالحسن

الخيل،بينسابقع!ي!النبي"أن:عمرابنعنديناربنعبداللهعن

فيإلاسبقلا:وقالمحللا،بينهماوجعلسبقا،بينهماوجعل

نصل".او،خفاو،حافر

عاصملحديثحاتمأبيوتصحيح،ثقاتكلهمإسنادفهذا:قالوا

ووجه،عندهثقةكونهعلىيدل-حفصبنعمربنعاصموهو-هذا

ظاهر.منهالاستدلال

فصل

إبراهيمبنيعقوبإسحاقابوالحافظرواهما:الثالثالدليل

حدثنايوسفبنعبداللهحدثني:فقال،""المترجمكتابهفيالشعدي

فيوالطبراني)5/228(الكاملفيعديوابن)9468(رقم)01/543()1(

وغيرهم.)3697(رقم(43)6/الاوسط

وهو،العمريحفصبنعمربنعاصمبهتفردجدا،ضعيفحديثوهو

عن"روى:الرازيزرعةأبوقال.ديناربنعبداللهعنحديثهفيجداضعيف

عليهالمؤلفكلاموسيأتيمناكير".كلهاحديث!خمسينديناربنعبدالله

)ص/023-227(.

-951(.)13/518للمزيالكمالتهذيبانظر

خف(.)أوظ(،)حمنسقط:تانبيه
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بنالحارثولدمنمخزومبنيمنرجلحدثني:قالحمزةبنيحيى

اللهرسولأنهريرةأبيعنالاعرجعنالزنادأبوحدثني:قالهشام

فرساالمتراهنانيدخللموإذا،جنبولا،جلب"لا:قال!ر

")1(.حرامفهو؛فيهالسبقعلىيستبقان

المجهولالرجلوهذا،رجالهعنيسأللاإسنادفهذاقالوا:

ذينكإلىانضمفاذامرسلا،يكونبه)2(فالحديث،يسملمأنهغايته

عليه.للأعتماد)3(لا،بهللاستشهادوصلح،أمرهقوي؛الحديثين

فصل

عاصم:بنعمروعنأيضا62[]حالسعديرواهما:الرابعالدليل

تقامرارجلينأن:المسيببنسعيدعنزيدبنعليعنحمادحدثنا

صاحبه،أحدهمافسبق،إليهيسبقأيهما،محرمانوهما،ظبىفي

")4(.نجيزهولاقمار"هذا:عمرفقال

لتلخيصفيكماالمفقود(الجزء)فيالجهادفيعاصمأبيابنأخرجه)1(

".مجهولرجلإسعاده"وفي:وقالحجرلابن181()4/

231(.)ص/انطرمفصلاعليهالمؤلفكلاموسياتي

(.الحديث)في()حفي)2(

)الاعتماد(.)ح()مط(،في)3(

ضعف.وفيهجدعانبنزيدبنعليقيه،ضعيفواسناده)4(

232(.)ص/عليهالمؤلفكلاموسياتي

بنسهلعن)33548(رقم)6/532(مصنفهفيشيبةأبيابنواخرج

فيهفتواخيامحرمانوهماظبيارجلانراىقالبكرعنحميدعنيوسف

=فقالعوفابنجعبهوإلىعمرفاتيا،فكسرهبعصى]احدهما[فرماهوتراهنا،



يقل:لمأحدهما؛أخرجولومعا،أخرجالماقمارافجعله

اثنين.منيكونإنماالتقامرفانتقامرا،

فصل

بنسلمةعن")1("صحيحهفيالبخاريرواهما:الخامسالدليل

:فقال،بالسوقينتضلونأسلممننفرعلىجم!ي!النبي"مر:قالالاكوع

بتيمعوأناارمواراميا،كانأباكمفإن؛إسماعيلبني)2("ارموا

لا"مالكم:ع!يطالنبيفقال،بأيديهمالفريقينأحدفأمسك،"فلان

معكموأناارموا:فقال؟معهموأنتنرميكيف:فقالوا؟"،ترمون

.("كلكم

معكانوإلا،محللوهوإلاالطائفتينمعيكونولاقالوا:

أحدهما.

فصل

كان،محللهناكيكنولممعااخرجاإذاأنهما:السادسالدليل

ناوبينيغنمأنبيندائرامنهماكل)3(يبقىلانه؛حراموهوقمارا،

)1(

)2(

)3(

سبقا.كانولوقمارهذا:قال؟تقولما:الرحمنلعبد

سنةتوفيفقدالقصةيدركلمالمزنيعبداللهبنبكرلكن،ثقاتورجاله

منقطع.فالسعدهـ،601

16(.)ص/تقدم

بني(.)يا)ظ(في

الايبقى(.)ظ(
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)1(
ثالث،قسمحصلثالثما؛بينهماادخلافاذا،القمارهووهذا،يغرم

العقدفيصيرشيئا)2(،يغرمولا،معاجعليهمافيأخذ،يسبقهماأنوهو

نإجعلا)3(المحفللهذاجعلافكأنهما،الجعالاتعقودحكمفيبه

الجعل.يستحقلم؛يسبقهمالمفما)4(،سبقهما

سيماولا،التابعينأعلمقولإلاهذافييكنلمولوقالوا:

يبعبعمربنعبداللهوكان،المسيببنسعيدوهوعمر،بقضايا

الحديث،فقهاءعليهوتبعه،بذلكأفتىفانه(؛بيه)قضاياعنيسأله

ومن،صحابه)6(وحنيفةكأبي،الرأيوفقهاءوالشافعيأحمدكالامام

والركنجانبنا،منالامةأركانثلاثةنفيكفيناهؤلاء؟!غيرالناس

:روايتانعنهمالكوهوالاخر

بالمحلل.31[]ظالقولفيالمسيببنسعيدموافقةإحداهما

يغعم(.أنوبينيغرمأن)بين)مط()ح(،في)1(

)ح(.منسقط)شيئا(إلىأن()وهوقولهمن)2(

)ظ(.منسقطجعلا(المحللالهذاقوله)3(

فإذا(.،)يسبقهما()مطفي)4(

وانظر،مالكالامامقولمن)7791(رقمتاريخهفيخيثمةأبيابنأخرجه)5(

.بمعناه014()7/سعدلابنالطبقات

والمغني551،صموسىأبيلابنالارشاداحمد:لمذهبانطر)6(

.(4654/)والفروع،(804/)13

-556(.)5/555الامالشافعيلمذهبنظرو

الفقهاءوتحفة403،صالطحاويمختصر:حنيفةأبيلمذهبوانظر

)3/348(.للسمرقندي
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63[]حوقول،قوليهمنالاجود"وهوعبدالبر:بنعمرأبوقال

.المواز")1(ابنواختاره،العلمأهلوجمهورالمسيببنسعيد

وزاحمهمالصحابةعاصرإذاالتابعيأنحنيفةأبيومذهب:قالوا

حجة)2(.قولهكان،ذلكعلىقروهوالفتوىفي

خراسانأهلوإمام،الأوزاعيالشامأهلإماممذهبوهذا:قالوا

.الزهريمذهبوهو،راهويهبنإسحاق

الاثار،وفقهاءالامصار،فقهاءالمذهبهذاعلىتواطأفقد

أدلته.سمعتموقد،والقياسالرأيوفقهاء

ومعنوية:أثرية:نوعانفهي؛أدلتدموأما:قالوا

الأثرية:فأما

منها:فالصحيح

عليه.فتقذم،خاصةوأدلتنا،عامإما-

مفصلة.وأدلتنا،مجملأو-

النبيمصارعةكقصة؛الأدلةمنذكرنابمامنسوخمتقدموإما-

.الاسلامأولفيكانافانهما؛الصديقومراهنة!حو

)1(

)2(

.(442)ص/فيلكاوا،(5/041)لاستذكارا:نظرا

السرخسيواصول)3/333-336(،للجصاصالاصولفيالفصول:انظر

/2(114-.)115
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قصةنسخعلىالإجماعحزم)1(بنمحمدأبوحكىوقد:قالوا

عليهايجوزلاالتيالامهم!2("أجمعت:قالفإنهومراهنتهالصديق

هوتعالىاللهحرمهالذيالميسرأن:عليهمجمعةنقلتهفيماالخطأ

مناخذ،منهماغلبمنأنعلىصاحبهالرجلملاعبةوذلك،القمار

،يتصارعانكالمتصارعينبينهما؛جعلاهاالتيقمرتهالمغلوب

المغلوبعلىفللغالبمنهما،غلبمنأنعلى،يتراكبانوالراكبين

تعالى،اللهحرمهالذيالميسرهوذلكفانوقمارا؛خطاراوكذاكذا

.")3(فليتصذق،اقامركتعاللصاحبهقال"من:!يمالنبيقالوقد

:مذهبانإلاالمسألةهذهفييعلمولا:قالوا

كانسواءمعا،)4(الحزبينمنالرهنإخراجيمنعمنمذهب*

مالك.مذهبمنالمعروفهووهذا،بمحلليكنلمأوبمحفل

بنسعيدبقولنأخذلامالك"قال(:عبدالبر)بنعمرأبوقال

".الخيلفيالمحلليجبولا،المحللفيالمسيب

جرير(.بن)محمد)ح()مط(،في)1(

(.الحجة)ح()اجتمعت)مط(،في)2(

حديثمن)1647(رقمومسلم)9457(رقمصحيحهفيالبخارياخرجه)3(

عنه.اللهرضيهريرةأبي

(.الحزبين)مننسخةفيالناسخوذكر(،الجانبين)من)ح(في)4(

انهالباجيالوليدبووعبدالبرابنوذكر014(،)5/الاستذكارفينحوهانظر)5(

عنه.المشهور
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."عنهالمشهور"وهذا:"الجواهر")1(صاحبقال

منقولوهو،المحللبشرطيجؤزهمنقول:الثانيوالقول*

انفا.64[]حقولهحكينا

منقائلابهنعلمفلا؛محفلغيرمنالحزبينمنالجوازوأما

المتبوعين.الائمة

وأن،ع!يم"اللهرسولراهن":قولهمنبهاستدللتمماوأما:قالوا

:يقالفانه؛فيهالازمغيرفذلك؛اثنينمنوحقيقتها،مفاعلةالمراهنة

الله.عافاكويكفي،النعلوطارق،اللصوعاقب،فلانسافر

:)2(المعنويةوأما

واحد،بأمركلهافتردها،والالزاماتالمعانيمنماذكرتمفسائر

الدالةالنصوصمنذكرنامامخالفةلتضمنهااعتبارها،فسادوهو

.بجوابمنهاواحدكلافرادإلىحاجةفلا،المحللاعتبارعلى)3(

نظرهماليهوانتهى،الفرقةهذهبهماتمسكتغايةفهذا

واستدلالهم.

ومعانيهااثارها:الشرعيةبالادلةأولىأناتبينفقدقالوا)4(:

.شاسلابن341(،)2/انظر()1

سائر(.ما)و(ح،)ظفي)2(

(.)ظمن)على(إلى)اعتبارها(قولهمن)3(

)مط(.منسقط)4(
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كاثرتمونافإن،المسألةهذهفيمنكمبالائمةأولىنحنكمامنكم!؛

ذكرناهاالتيالادلةمنواحدودليلفكيف،بالائمةكاثرناكم؛بالادلة

عليكم.النصرةفييكفينا

وفيحسنا،القولهذاراوقدالامةجمهوروهؤلاءقالوا:

.")1(حسنتعالىاللهعندفهو؛حسناالمسلمونراه"ما:الحديث

لمجر:النبيقالوقد،بهاللهشذشذ،ومنشاد،فقولعداهوما

32[*.]ظابعد")2(الاثنينمنوهو،الواحدمع"الشيطان

)1(

)2(

الكبيرفيلطبرانيو)0036(،رقم)1/937(المسندفياحمداخرجه

رقم)5/212(الزخار()البحرمسندهفيوالبزار)8582(رقم)9/18(

موقوفا.مسعودابنعن،وغيرهم)1816(

مسعودابنعنررعنعاصمعنعيينةوابنعياشبنبكرأبيطريقمن

عليه.موقوفا

كثير.اختلاففيهوقيعوقد،حسنوشده

عياشابن"ورواية:البيهقيوقال-67(،)5/66الدارقطنيعللانظر

".اشبه

موقوفاالمولفصححهوالحديث)4/133(،الرايةنصبانظر

حجر.ابنوحسنه)ص/238(،

435(.)2/الخبرالطبرموافقة:انظر

)حسنا(.إلى(الحديث)وفيقولهمن)ظ(منسقط:تعبيه

فيواحمدمختصرا،)363(ماجهوابنمطولا،)2165(الترمذياخرجه

و)798()88(رقمالسنةفيعاصمأبيوابن)1/18()114(،مسنده

وغيرهم.مختصرا(015)4/المعانيشرحفيوالطحاوي

بن=عمرأنعمرابنعنديناربنعبداللهعنسوقةبنمحمدطريقمن
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فصل

ممنولا،بالشنانله)1(يقعقعممنلسنا:للمحللالمنكرونقال

ناصرون،للحقتعالىاللهبحمدوانا،السنانطرفإليهاشرعإذايفر

محادر،وإليه،مخاصمونوبهمتبصرون)2(،وفيه،منتصرونوبه

نبراونحن،عليهانعتمدالتيوقاعدتنا،إليها)3(نفزعالتياخبيتناوهو

الحقيعرفممنولسنا،إياهإلاننصرأنباللهونعوذ،سواهممااللهإلى

الحقيعرضممنولسنا،بالحقالرجاليعرفممنوإنما،بالرجال

)1(

)2(

)3(

مختصرا.وبعضهممطولافذكره.بالجابيةخطبالخطاب

فقدعابدا،صالحاوكان،ثقةوهو،سوقةبنمحمدفيهأخطأمماوهذا

ديناربنعبداللهعنفرواهالهادبنعبداللهبنيزيد-خالفهحيثالجادةسلك

.فذكرهعمرانالزهريعن

922(.)1/الاوسطوفي(201)1/الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه

زرعةوأبوحاتمبووالبخاري:المرسلالطريقهذاورجح،الصوابوهو

والدارقطني.الرازيان

بيابنوعلل023(-)1/922والاوسط)1/201(الكبيرالتاريخانظر

68(.-65)2/الدارقطانيوعلل371(و146)2/حاتم

تانبيهات:

علىتدوركلهاوهيعمر،عنوجهغيرمنالحديثهذاجاء1-

عمر،عنأوجهسبعةعلىالحديثفياضطربحيثعميربنعبدالملك

الدارقطني.عللراجع

(.الاثنين)منمنبدلا(الاثنين)مع)ظ(فيجاء-2

(.بلساناله)ح(وقيالنا(،)ظ(في

(.)ظمنمتبصرون()وفيهقوله

.()فزع()حوفي،()نرجع()ظفي
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نحنوإنما،ردهخالفهوما،قبلهمنهاوافقهفما)1(،الخلقاراءعلى

بهاعتدمنهاوافقهفما،الدليلعلىوأقوالهاالرجالاراءيعرضممن

لفه.خا[6ه]حلفهخاوما،قبلهو

واستندتمعليهاعولتمالتيادلتكمجيوشاننبينونحن:قالوا

معتجريولا،يدانجيوشنامقاومةفيلهاليستإليهاالنصرةفي

ليسوصحيحها،معلولةباطلةحاديثوأنها،ميدانفيفرسانها

اربعينمناكثرمنالبطلانبينقياسكموأنشيء،منهمعكم

التوفيق:تعالىوباللهفنقول،وجها)2(

إذاقضىولامومنةلمؤمنوماكان>:تعالىقولهذكرمنماقدمتماما

وما>:وقوله،36[/]الاحزاب(أمرهتممنالخيرةلهميكونأنأمرا،ورسولهادله

سمعا؛واللهفنعم؛المقدمةاخرإلى7[]ختز/(فخذوهالرسولءاننكم

.)3(يخالفهقوللكلوتركالمجير،ورسولهاللهلداعيوطاعة

منتخالفالتيالنصوصإلىدعوناكمإذااللهننشدكمونحن

قولتجعلونأمبموجبها؟وتقولونقولهعلىتقدمونهاهل،قلدتموه

نإمتشابهةظواهروالنصوص(،عليها)حاكمانصاقلدتموه)4(من

أعلم؟المذهبصاحب:قيلوإلا،التأويلاتبانواعردهاأمكن

.(للرجاا)(ظ)في(1)

.(741-88/ص)متقدكما(2)

.(لفهلمخاا)()حوفي،(لفهخا)(ظ)في3()

)ح(.منسقط)قلدتموه(إلى)هل(قولهمن)4(

عليها(.)حاكمابدلمط()محكما(،)حفي()ه
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:فنقولهذاوعند

فالكلام؛المسيببنسعيدحديثوهو:الأولالحديثأما

مقامين:فيفيهمعكم

لمجييه.النبيإلىمرفوعاصحته:أحدهما

.النزاعمحلعلىدلالتهبيان:الثاني

:الأولالمقامفأما

نذكرونحن،ألبتة!ييهاللهرسولعنيصحلاحديثهذا:فنقول

حسين:بنسفيانوفي،الائمةمنالحديثفيتكلممنكلام

"سالت:له")1("العللكتابفيحاتمأبيبنعبدالرحمنفقال

عنحسينبنسفيانعنوغيرههارونبنيزيدرواهحديثعنأبي

أدخلرجل"أيما:مرفوعاهريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنالزهري

.قمار"؟فهويسبقأنيامنوهوفرسينبينفرسا

نأيشبهلاشيئا،حسينبنسفيانيعمللمخطأ،هذا:أبيقال

منالمسيببنسعيدعنيكوناناحوالهوأحسن،!ييهالنبيعنيكون

".قولهمن66[]حسعيدعنسعيدبنيحيىرواهوقد،قوله

عنمعينبنيحيى"سالت"تاريخه")2(:فيخيثمةأبيابنوقال

152(.)ص/عليهالكلامتقدموالحديث)9224(،رقم252()2/)1(

018(.)4/الحبيرالتلخيصانظر)2(

محتمل.وهو.)وخطأ(منبدلا)وخط()ح(في:تنبيه
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أبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعنحسينبنسفيانحديث

:فقال؟الحديث"..فرسينبينفرساأدخل"من:!شيمالنبيعنهريرة

."هريرةابيعلىوخطاباطل

وشعيبمعمر"رواه:أخرجهنبعد")1("سننهفيدادابووقال

فرسا("،أدخل"من:قالواالعلمهلمنرجالعنالزهريعنوعقيل

.عندنا"أصحوهذا

"السنن"منلهالمخرجيقتصرأنينبغيفلاداود،أبيلفظهذا

له)2(!تعليلهعنويسكت.داودأبورواه:قولهعلى

بنسعيدعن)4(شهابابن"عن:الموطأ(")3("فيمالكرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)0258(.رقمبعد

)مط(.من

.الغربدار-ط)1343(رقم

منبدلاالانصاريوهوسعيد(،بن)يحتىالموطأفيوالذي،العسخفيكذا

الليثييحيىبنيحيى:مالكعنرواهكذا(،الزهريشهاب)ابن

02(.)01/البيهقيعندبكيروابن09(،)0رقمالزهريمصعببوو

".قولهسعيدعنالزهريعنالموطأفيهو"وكذاحجر:ابن-وقال

)4/018(-.التلخيص

اخذسبقفإن،محللفيهادخلإدا؛باسالخيلبرهانالي!ولفظه

شيء(.عليهيكنلمسبقوإن،الشبق

عند،القطانسعيدبنيحيى-1:الانصاريسعيدبنيحيىعنورواه

)8002(.رقم)9/593(العاليةالمطالبفي)كمامسندهفيمسدد

.3354(0)531(رقم)6/المصنففيشيبةبيابنعند،غياثبن-حفص2

.6صالخيلفيعبيدةبيعندلثقفي3-و
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."...فرساأدخلمن:قالأنهالمسيب

نفسه.سعيدكلاممنفجعله

بنمعمر:الزهريأصحابمنالاثباتالأساطينرواهوكذلك

ويونسسعدبنوالليثحمزةأبيبنوشعيبخالدبنوعقيلراشد

عنرووهكلهمالزهريأصحابأعيانوهؤلاء،الايلييزيدابن

قوله.منالمسيببنسعيد

بنعمرأبووأعله)1(،سلامبنالقاسمعبيدأبو:أعلهوممن

حسينبنسفيانبهانفردحديثهذا":وقال"التمهيد")2(،فيعبدالبر

.داود"أبيبكلامأعلهثم،شهابابنأصحاببينمن

عند)4(الحديثيكونأنجدا"يبعد)3(:الحفاظبعضوقال

يرويهلاثممرفوعا،هريرةابيعنالمسيببنسعيدعنالزهري

يحفظونالذين،بهالمختصين،لهالملازمينأصحابهمن(واحد)

وكلهم،مدارهوعليهم،بحديثالناسأعلموهمحفظا،حديثه

هممهموتتوفر،نفسهسعيدقولمندائما)6(عنه33[]ظيروونه

لاحسينبنسفيانغير"وكان:وقال)2/143(لهالحديثغريبفي)1(

".يرفعه

)2(.)14/87(

)بعيد(.)ح()مط(،في)3(

(.الزهري)عن()مطفي)4(

)احد(.)ظ(حاشيةوفيمط(،،ح،)ظمن)5(

)كانما(.)ظ(في)6(

171



منالعلياالطبقةوهمغ!ي!،النبيإلىرفعهتركعلىودواعيهم

ثم=الزهريعنروىممنعداهممنكلعلىالمقدمون،أصحابه

فيولا،بهالاختصاصفيلايقاربهمولايدانيهملامنبرفعهينفرد

معدودوهو67[،]حالاتقانفي)1(ولا،الحفظفيولا،لهالملازمة

قالماعلى-الزهرياصحابمنالسادسةالطبقةفيعندهم

فيذوقلهفمن،حسينبنسفيانوهو-،)2(النسائيعبدالرحمنأبو

لا،المسيببنسعيدكلاممنانهيتوقفولايشكلا؛الحديثعلم

النبيإلىالحديثبرفعالحكملهيتأتىولا،لمجيماللهرسولكلاممن

.)4("علتهيبينأو،عنهويسكتيرويهأنإمابل)3(،ع!يم

الحرانيعبدالحليمبنأحمدلعباسأباالاسلامشيخوسمعت

هووانما،خطألمجيمالنبيإلىالحديثهذا"رفع:يقولعنهاللهرضي

العلمأهليعلممماوهذا-:قال-،المسيبسعيدبنكلاممن

بنسعيدكلاممنهووانمالمجيم،النبيكلاممنليسانهبالحديث

عنهالزهريأصحابمنالاثباتالثقاترواهوهكذا،نفسهالمسيب

بنومالكويونسوعقيلسعدبنالليث:مثل،المسيببنسعيدعن

ورفعه،نفسهالمسيبسعيدبنعن"الموطا"فيوذكرهأنس،

.(الافي()ظمن(1)

نافعأصحابفيهحيث،ناقصكأئهوالمطبوع،لهالطبقاتكتابفيلعله)2(

فقط.والاعمش

)ظ(.فيليس)3(

(.عليهيبن)او)ح(وفي)4(
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يته.عنروبمجرديحتجلاضعيفوهو،الواسطيحسينبنسفيان

.(")1(ذلكفيلغلطه؛الزهري

.)2(

عنتمردهفيحسينبنسفيانالشافعيالامامغلطفقد:قلت

:فقال،جبار""الرجل:بحديثالزهري

أبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعنحسينبنسفيان"روى

لان؛أعلمواللهغلط:"وهذاقالثمجبار""الرجل:مرفوعاهريرة

.ذلك")3(يحفظوالمالحفاظ

بعينها؛واحدةوالعلة،وعيانهبعينهالمحللحديثإسنادوهذا

.تقدمكمارفعهيحفظوا)4(لمالحفاظفان

عنالحديثبهذاتفرد(:)والبيهقيوالدارقطنيعديابنوقال

الثقاتلان؛وهم"وهو:الدارقطنيقال؛حسينبنسفيانالزهري

."ذلكيذكرواولم،خالفوه

وعقيلومعمرجريجوابنوالليثمالكرواه"وقد:البيهقيقال

فيه:منهمأحديذكرولم،الزهريعنوغيرهمعيينةبنوسفيان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

64(.-)18/63الفتاوىمجموعانظر

.(()بتفردهمط،)حفي

الوفاء(.دار:ط-الام353-)8/-للشافعيالعراقييناختلافكتابانظر

هكذا(.يحفظوالمالحفاظلان،غلط-اعلموالله-فهو..).ونصه

)ح(.منسقطيحفظوا(المإلى)ذلك(قولهمن

)3/152(،للدارقطنيوالسنن)3/415(،الرجالضعفاءفيالكاملانظر

)8/343(.للبيهقيالكبرىوالسنن
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."الزجل"

.بسواءسواءالمحللفيحديثهتعليلنظيروهذا

فيابيهعنسالمعنالزهريعن68[]ححديثههذا:ونظير

)1(.الصدقات

ليساحد،عليهحسينبنسفيانيتابع"لم:معينبنيحيىقال

)2(
.يصح"

عليهوافقهوقد")3(،البخاري"صحيحفيشاهدالهأنمعهذا،

هذاسفيانلتفرد؛يصخحهفلمكثير،بنمحمدأخوكثيربنسليمان

وقفه.فيلهالزهرياصحابمنغيرهومخالفة،به

الزهريعنروىحسينبنسفيانان:منهأبلغبلهذا،ونظير

لنافعرض،صائمتينوحفصةأنا"كنت:قالت؛عائشةعنعروةعن

حفصة-فبدرتني،!ماللهرسولعلينافدخلفاكلناهفاشتهيناه،طعام

.")4(مكانهيوماافضيا:فقال،المصةعليهفقصت-،ابيهاابنةوكانت

دار.ط)3/368(الباريوفتح)3/338(،الرايةلصبفيعليهالكلامانطر)1(

.الريان

فيالبخاريعلقهوقد>3/414(،عديلابنالضعفاءفيالكاملفيكما)2(

)3/368(.الباريفتحانطر،التمريضبصيغةصحيحه

فيالبخاريعند،الصدقاتفيمالكبنلانسالصديقبكرأبيكتابوهو)3(

)0138(،رقم>2/525(-الزكاةفيالعرض:باب)32(-،الزكاة)03(

.كثيرةمواطنفيفرقهوقد

المسند-فيحمدو>2/247(الكبرىفيوالنسائي73()هالترمذيأخرجه)4(
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جماعةقالثم،الأخضرأبيبنوصالح،برقانبنجعفروتابعه

منالحفاظرواهفقد،الزهريعلىفيهوهموا"وقد:)1(البيهقيمنهم

اصبحتاوحفصةعائشةأن"بلغني:قالعنهالزهرياصحاب

بنويحيىجريحوابنومعمرويونسمالكرواههكذا.صائمتين"

الزبيديالوليدبنومحمدعيينةبنوسفيانعمربنوعبيداللهسعيد

وغيرهم.وائلبنوبكر

لمأنهالزهريلفظعلىعيينةبنوسفيانجريجابنشهدوقد

.عروةمنالحديثهذايسمع

بنسليمانخلافةفيناسحدثنيولكن:عنهجريرجابنقال

عائشة.علىيدخلكانمنبعضعنعبدالملك

هذافيقالأنهمعمرعنواحدغير)2(أخبرني:الحميديوقال

نسبته.ماعروةعنكانلو:الحديث

الحديثهذايصخلا:الذهلييحيىبنومحمدالبخاريوقال

."عائشةعنعروةعنالزهريعن

هم.وغير(76262)(6/362)

حاتمبووزرعةبوووالذهليوالبخاريالشافعيالامام:اعلهوالحديث

عبدالبر.وابنوالخلاللدارقطنيولترمذيووالنسائيالرازيان

للغماريوالهداية2(ه0)4/الباريوفتح217،صلمسلماالتمييز:انظر

061(.-)2/606تيميةلابنالعمدةشرحمنوالصيام244(،-)5/923

281(.)4/الكبرىالسننانطر)1(

واحد(.غيرفي)اخبرني)ح(وفي)مط(،منسقط)2(
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،الزهريعنحسينبنسفيانروايةضعفيبينممامثالهوفهذا

بمافكيف،الميدانهذاوفرسانالشأنهذاأئمةعندغيرهتابعهولو

.96[]ح!؟الاثباتالأئمةفيهوخالف،الثقاتعنبهتفرد

القلب،فيتعالىاللهيقذفهونورذوق،وعللهالشأنهذاومعرفة

)1(
شعورلا؛الذوقهذالهليسومن،فيهيشكولا،ذاقهمنبه

لكبارليستاومعرفةذوقفيه،لاربابهالدراهمكنقدوهذا،بهله

العلماءمحبم.

إن":)2(مهديبنعبدالرحمنقال:نميربنعبداللهبنمحمدقال

أينمن:لهقلتلو،"صدق:نميرابنقال."إلهامالحديثمعرفة

."جوابلهيكنلمقلت)3(؟

إنكارنا:مهديبنعبدالرحمن"قال)4(:الرازيحاتمأبووقال

34[.ظ1"*كهانةالجهالعندللحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)ظ(.من

)1/9(.العللفيحاتمابيابنعندالنصوانظر(،مهدي)بن)ظ(من

)إن(.)ظ(منسقظ:تعبيه

قلت؟(.اين)من)ح(منسقظ

)1/9(.حاشمابيلابنالعللانظر
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فصل

الحديث.هذافيالائمةهؤلاءكلامفهذا

؛الناسعنبهتفردالذي)1(حسينبنسفيانفيكلامهمماو

عنحديثهفيبذاك"ليس:عنهالمزوذيروايةفيأحمدالامامفقال

."الزهري

،بأسبهليس":عنهالدوريعباسروايةفيمعينبنيحيىوقال

.("الزهريعنضعفحديثهوفي،الزهريأصحابكبارمنوليس

ضعفحديثه"في:وقوله،بأس"به"ليس:قوليهبينتنافيولا

عنحديثهضعفسبببيانمناللهشاءإنسيأتيلما؛"الزهريعن

.الزهري

لاالزهريغيرفي"ثقة:عنهخيثمةأبيابنروايةفييحىوقال

.")"2(بالموسممنهسمعإنما،بذاكليسالزهريعنوحديثه،يدفع

مؤدبا،حسينبنسفيان"كان:)3(شيبةبنيعقوبروايةفيوقال

."بالقوييكنولم

فيبالقويوليس،بالحافظ"وليسداود:أبيروايةفيوقال

."الزهري

)1(

)2(

)3(

142(.-)11/913الكمالتهذيبفيفيهالعلماءقوالوترجمتهانظر

خطأ.وهو)قوله()مط(فيوقع

)3/415(.عديلابنالكاملانظرخطأ،وهو(شيبةبي)بن)ظ(فيوقع

177



شيبة:أبيبنعثمانوقال

.قليلا"الحديث

فيمضطرباكانولكنه،ثقة"كان

.كثيرا"حديثهفييخطىء،"ثقة:سعدابنوقال

ضعف،حديثهوفي،صدوق"ثقة)1(:شيبةبنيعقوبوقال

-)2(
."عنهالناسحملومد

يحتجولاحديثهيكتب،الحديث"صالح:الرازيحاتمأبووقال

.كثير")3(بنسليمانمنإليأحبوهو،*إسحاقبنمحمدنحو؛به

."الزهريفيإلا؛باسبه"ليمس:النسائىوقال

ادحلهوقد-"الضعفاء")4(كتابفيالبستي07[]ححاتمابووقال

:-فحه

حديثهأشبه؛غيرهعنروىفإذا،المقلوباتالزهريعن"يروي

ياتيوكان،عليهاختلطتالزهريصحيفةأنوذلك،الاثباتحديث

،الزهريعنروىممايكتب،أمرهفيفالانصاف،التوهمعلىبها

."غيرهعنروىبماوالاحتجاج

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا.وهو(شيبةابي)بنح(،)ظفي

)وقد(.منبدلا)وقال()مط(في

)4/228(.والتعديلالجرحانظر

خطأ.وهوكثير(ابيبن)سليمان)ح(في:تنبيه

354(.)1/لهالمجروحينانظر
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وفي،صالحالزهريغيرفي"هو:عديبنأحمدأبووقال

."الناسفيها)1(خالف،أشياءيرويالزهري

ولقهمنلأن؛وثقهمنوقولضعفهمنقولبينتنافيولا:قالوا

مسألةغيرمسألةوهذه،فيهوتضعمفهالزهريغيرفيتوثيقهبينجمع

قولفيعارض!هيأنهاالعلمقاصريظنبل،والتعديلالجرحتعارض

وهي)2(غيرها،اخرىمسالةهذهوإنما،عدلهمنبقولجرحهمن

بهالاحتجاجوترك،الشيوخبعضعنرواهفيمابالرجلالاحتجاج

اخر.عنرواهفيمابعينه

فيحجةالشأنهذاأئمةعندفإنه؛عياشبنكإسماعيلوهذا

والعراقيينالحجازيينعنرواهفيماحجةوغير،بلدهأهلالشاميين

.)3(بلدهأهلوغير

،()الثوريسفيانفيقبيصةضعف)4(منتضعيفهذا،ومثل

النسائي.عبدالرحمنأبوفعلكما،غيرهفيبهواحتج

يحتجون،عللهأطباءالحديثأصحابمنالحذاقطريقةوهذا

حديثهوبحفظعنه،بالروايةمعروفهوعمنالشخصبحديث

)3/416(.والكامل)ظ(منوالمثبت)فيها(،)مط()ح(،منسقط)1(

.)وهي(منبدلا)وهنا(()حفي)2(

181(.-017)3/للمزيالكمالتهذيبانطر)3(

)ظ(.منضغف()منقوله)4(

-948(.484)23/الكمالتهذيبانظر)5(
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)1(ويتركون،لهغيرهومتابعة،بحديثهواعتنائه،لهوملازمته،واتقانه

المنزلة.بهذامعههوليسعمننفسهحديثه

وهو،صدوق،ثقة:جماعتهمعندحسينبنسفيانحالوهذه

يكنولم،بالموسممرةلقيهإنمالانه؛بهيحتجلاضعيفالزهريفي

مالاصحابلهوملازمتهوصحبتهالزهريبحدشماالاعتناءمنله

فاذا؛وشعيبويونسوعقيلومعمروالليثكمالكالكبار،الزهري

.)2(
)3(،الزهريملازمتهممع،هؤلاءعنبحديث71[]حهذامثلتمرد

الحفظفيمثلهمليسوهو)4(له،وضبطهم،حديثهوحفظهم

عندهم.حجةيكنلم؛والاتقان

،وقعوه(ماقد)فرفع،خالفوهإذافكيف،يخالفوهلمإذاهذا

؟!أرسلوهماوأسند،قطعوهماووصل

أولى.بهالغلطإلحاقأن)6(فيالشأنهذاأئمةيرتابلامماهذا

هداأن=ونقدهمالقومذوقلهليسالذيالغالطيطنوربما

ئم،موضعفيويوثقونهبالرجليحتجونفإنهم؛منهمتناقض

ثقة،كانإن:ويقولون،اخرموضعفيبهيحتجونولابعينهيضعفونه

.()ويتركونمنبدلا(كون)وبين()ح،()مطفي(1)

.)انفرد(()حفي2()

.(اللزهري()ح،()مطفي)3(

.()ظمن(4)

.()ظمن()5

.()ظمن()6
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وجب،ثقةيكنلموإن،جملةروايتهقبولوجب

جملة.

بهالاحتجاجترك)1(

بينمجمع،فاسدة)2(طريقةوهي،العلمقاصريطريقةوهذه

بماالرجل)3(حديثمنيحتجونفانهمفسادها؛علىالحديثأهل

ويتركون،أخرىومتونطرقمنشهودهوقامت،عليهغيرهتابعه

يتابعونهلابماعنهمانفرد)4(أو،الناسيخالفماروىإذابعينهحديثه

والاصابة،موضعكلفيالغلطيوجبلاموضعفيالغلطإذ،عليه

فيالخطأمنالعصمةتوجبلاغالبه(في)أوالحديثبعضفي

ماروىئم،عديدةأغلاطهذامثلمنعلمإذاسيماولا،بعضه

بغلطه.يجزمأو،الظنعلى3[ه]ظيتابعونهولاالناسيخالف

فصل

فيوذوقهمالائمةنقدعن)7(وذوقهنقدهقصرلمنيعرصوهما
.)6(

منهما.الاحترازفائدةلعظيمعليهماننبه،الغلطمننوعانالشأنهذا

)مط(.منسقط)وجب(إلى)قبول(قولهمن)1(

)ظ(.من(طريقةوهي،العلم)قاصريقوله)2(

)بحديث(.)ح()مط(،في)3(

)وانفرد(.مط(،)حفي)4(

)ظ(.من)5(

)وهذا(.)ح()مط(،في)6(

كما)هانا(،حذفيقتضيوالسياقنقد(،عنهنا)وذوقهمط(،)حفيوقع)7(

)ظ(.فيجاء
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بالصدقلهوشهد،وثققدالرجلهذامثليرىأنأحدهما:

شرطعلىرواهماكلفيجعل،الصحيحفيحديثهخرجأو،والعدالة

)1(.الصحيح

انتفتإذا،الصحيحشرطعلىيكونإنمافإنه؛ظاهرغلطوهذا

وأذلكوجودمعفأما،عليهوتوبعوالنكارةوالشذوذ)2(العللعنه

الصحيح.شرطعلىولا،صحيحايكونلافإنه؛بعضه

جماعةأحاديثتعليلهفيونظرائه72[]حالبخاريكلامتأملومن

،الشانهذامنوموقعهإمامتهعلم-"صحيحه"فيحديثهمأخرج

.)3(ذكرناهماحقيقةلهوتبين

فصل

بعضفيتكلمقدالرجليرىان:الغلطمن)4(الثانيالنوع

()لتعليلسبباذلكفيجعل،حديثفياوشيخفيوضعف،حديثه

اهلمنالمتأخرينبعضيفعلهكماوجد)6(،أينوتضعيفهحديثه

وغيرهم.الظاهر

)ظ(.منسقط)الصحبح(إلى)فيجعل(قولهمن)1(

(.والشكوك)العلة)ح((،)مطفي)2(

ماذكرنا(....له)وتبين)ح(وفيذكرنا(،ماحقيقةبه)وتبين)ظ(في)3(

(.الثانيالنوع)في)ظ(فيوقيع)4(

(.التضعيف)ظ(في)5(

)وحده(.)ح()مط(،في)6(
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فيهظهر)1(حديثفيأورجلفيتضعيفهفان؛غلطأيضاوهذا

التفصيلعلىالحديثئمةومطلفا،حديثه)2(تضعيفيوجبلاغلط

وافقهأوبهانفردمابينوالفرق،بغيرهالرجلحديثواعتباروالنقد،

.الثقاتفيه

نقديكونكيفتبين،الموضعهذافينافعةكلماتوهذه

لمومن،سليمهمنومعلوله،سقيمهمنصحيحهومعرفة،الحديث

نور.منفماله،نوراله)3(اللهيجعل

راويه.وشأنالحديثهذاشأنفهذا:قالوا

"صحيحه"،فيحسينبنلسفيانروىمسلماإن:قولكمماو

يشترطلمومسلم،كتابهمقدمةفيلهروىوإنما،ذكرتمكمافليس

شأنكتابهولسائر،شأنفلها،الصحةمنالكتابفيشرطهمافيها

ذلك.فيالحديثاهليشكولا،آخر

يدكفلا"الصحيح"؛فيبه)4(البخارياستشهادماوقالوا:

مالافيهايحتملوالمتابعاتالشواهدلان؛عندهحجةأنه(على)

بأحاديث"صحيحه"فيالبخارياستشهدوقد،الاصولفييحتمل

فيه(.ظهرفيماأورجلفياوحديثفي)تضعيفه)ظ(في)1(

(.التضعيف)ح(في)2(

)ظ(.منسقط)3(

)ظ(.منسقط)4(

)ظ(.من)5(
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بهم.الاحتجاجوترك،جماعة

حديثمالهصححفانما؛حسينبنلسفيانالترمذيتصحيحوأما

صخحهالذيالحديثهذايصححولم،تقدمكماالحديثهذاغير

فكالمجمع،الزهريعنحديثهوأما،الزهريغيرعنروايتهمنإلا)1(

انفا.الشأنهذاأئمةأقوالحكينا)2(كما،ضعفهعلى

علىغيرهيتابعهلمأحاديثيصحح73[]حالترمذيأنمعهذا

:ينكرهأوغيرهيضعفهمايصححبل،تصحيحها

هِه.)3(ء
واحمد،عوفبنعمروبنعبداللهبنكثيرحديثصخحفانه

."عنهتحدث"لا:عبداللهلابنهوقال،جذاحديثهيضعف

.بشيء"ليس،الحديث"منكر:وقال

".يكتبولا،بشيءليس"حديثه:يحتىوقال

."الحديث"متروك:والذارقطنيالنسائىوقال

."الكذب)4(أركانمنركن"هو:الشافعيوقال

لا،موضوعةنسخة:جدهعنأبيهعن"روى:حبانابنوقال

)ظ(فقط.)1(من

(.()ح()تقدمت)مط)2(في

للمزيالكمالتهذيبفي،فيهوالتعديلالجرحأئمةوكلام،ترجمتهانظر)3(

24/136(-.)014

)ظ(.منسقط(اركان)منقوله)4(
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."التعجبعلىإلاعنهالروايةولاالكتبفيذكرهايحل

مناعذروهو)1(،إسحاقمحمدبنحدثحماايضاويصحح

5هذا)2(كثيرحدثحماتصحيحه

.)3(ضعفهاشتهارمعأرطاةبنللحخاجأيضاويصحح

فيالاحسانكلوأحسن)4(،شعيببنعمروحدثحماويصحح

ذلك.

فييخالفوما،غيرهيصححهلامايصححانهوالمقصود

تصحيحه.

:()القائلقالفكما:الحاكمتصحيحواما:قالوا

كقابضالغداةليلىمنقاصبحت

الاصابحفروجخانتهالماءعلى

شيئا،الحاكمبتصحيحالحدثحماعلل)6(اطباءالحفاظيعباولا

942(.-5.4)24/الكمالتهذيبفي،فيهالعلماءواقوالترجمتهانظر)1(

)ظ(.من)2(

-428(.042)5/الكمالتهذيبفي،فيهالعلماءوأقوالترجمتهانظر)3(

"لعله::الحاشيةفيالناسخقالاجتهاد()مع)ح(فيوقع:تنبيه

اشتهار".

76(.-64)22/الكمالتهذيبفي،فيهالعلماءواقوالترجمتهانظر)4(

.215()ص/ديوانهانظر،نواسبوهو)5(

(.)ظمن)6(
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الحديث،حسنعلى)1(تصحيحهيدللابل،لبئةرأسابهيرفعونولا

كانوان،بالحديثالعلمأهلعندبلاشكموضوعةأشياءيصححبل

رسولسنةعلىبمعيارفليس؛ذلكيعرفلابالحديثلهعلملامن

شيئا.بهالحديثهليعباولا،ع!يمالله

كتابفيأخبروقد،جماعة)2(احاديثيصححنفسهوالحاكم

معهذا،بعضهمعلىالكذبوأطلق،بهميحتجلاأئهله"المدخل"

صحيح":قالولهذا،ثقاترواتهوأن،سندهظاهرتصحيحهمستندأن

.لاسناد"ا

الحديث،صحةشروطمنشرطالاسنادصخةأنعلموقد

36[]ظبمجموعيصخإنماالحديثفإن)3(؛لصحتهموجبةوليست

لانو،وبماربلهشذودهوعدم،علتهوانتفاء،سندهصحة:منها؛أمور

عنهم.شذأوالثقاتخالفقدراويه74[]حيكون

وبمارته.علتهتبينتقدالحديثوهذا

أجدرهفما:لهحزمبنمحمدأبيتصحيحماوقالو:
)4(

ثبوتتمنعالتي)!والقرائنالعللإلىالتفاتهوعدم،هريته.

حسن(.علىيدلولاتصحيحهيعدللا)بل)ظ(في)1(

)حديث(.)مط()ح(في)2(

(.الحديثالصحة)ح()مط(،في)3(

بطاهريته(.أجد)فما)ح(وفيظاهريته(،)اجدر)ظ(في)4(

.()القرائنمنبدلا()القوانين()حفي)5(
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الشذوذفي)2(دونههووماالحديثهذامثل)1(بتصحيحالحديث

إنكارهنظيرلتعليلهاوإنكارهالمعلولةللأحاديثفتصحيحه،والنكارة

كلمنوالفرعالاصلفيهايستويالتيوالاقيسةوالمناسباتللمعاني

بينوهذا،ضعفهعلىالحديثأهلجمعمايصححوالرجل،وجه

تأمله.لمنكتبهفي

وسكت،عليهمذهبهوبنى،رواهأحمدالامام"إن:قولكموأما

".عندهصحيحفهو"المسند("؛فيعنهسكتوما،تضعيفهعن

منهايستنتجماغايةلكان،لكمسلمتلو،مقدماتأربعفهذه

له.احمدتصحيح

لهوالشهادة،تضعيفهفيأقوالهمذكرنامنخالفهقدحمدو

لمجم.اللهرسولكلاممنليسنهو،بالنكارة

فالدليل؛حديثفيالحديثأئمةمنوغيرهأحمداختلفواذا

مسألةفيغيرهخالفهإذاكما،عليهمحجةقولهوليس،بينهميحكم

هيالفاصلةالحجةبل،خالفهمنعلىحجةقولهيكنلم،الفقهمن

الدليل.

-:قولكم-ولسمعلقلتمهذا،بمثلعليكماحتججناناولو

حجة.يكونفلا،الأئمةهؤلاءلتضعيفمعارضأحمدتصحيح

(.)مطفي)1(ليس

الشذوذ(.)من)مط(في)2(
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عنهسكتماكلان:وهي،الرابعةالمقدمةفيوالشانكيف

لهامستندلاالمقدمةهذهفان؛عندهصحيحفهو"المسند"فيأحمد

فييشترطلمأحمدوالامام،خلافهاعلىكلهمالحديثأهلبل،ألبئة

هوسئلأحاديثعدة""مسندهوفي،التزمهولا،الصحيح""مسنده

نكرها:و،بعينهافضعفهاعنها؟

ابيعن7[]حهأبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءحديثروىكما-

حتىالصيامعنفأمسكوا،شعبانمنالنصفكان"إذا:يرفعههريرة

.(1")فريكون

ولممنكر،حديثهذا:يقولاحمد"سمعت:حربوقال

لامهديبنعبدالرحمنوكانهذا،منانكربحديثالعلاءيحدث

.")2(ألبئةبهيحدث

)738(والترمذي)2337(داودبوو)2/442(مسندهفياحمداخرجه)1(

فيحبانوابن)4/161(مصنفهفيلرزاقوعبد)6151(ماجهبنو

وغيرهم)4/9.2(لكبرىفيوالبيهقي>9358(رقم)8/356(صحيحه

معينبنويحيىكاحمدالنقدائمةوضعفه،جماعةصححهوالحديث

وغيرهم.لنسائيوزرعةبيومهديبنوعبدالرحمن

)717(.رقم-964()2/648تيميةلابنالعمدةشرحمنالصيامانظر

(-الصيام)كتاب-العمدةشرحفيالاسلامشيخمطولةحربروايةنقل)2(

.)2/964(

المزوذيروايةالرجالومعرفةوالعلل315،صداودأبيمسائلوانظر

016(.-915)ص

)ألبتة(.)ظ(من:تنبيه
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.")1(الليلمنالصياميبيتلملمنصياملا":حديثوروى-

الاسناد،ذلكعنديلهما؛"أخبرك:فقالعنه؟الميمونيوساله

.)2(موقوفأنهيريد"جيدانإسنادانوحفصةعائشةعنأنهلاا

"من:يرفعههريرةبيعنأبيهعنالمطوسابيحديثوروى-

الدهر")3(.صيامعنهيقضهلم،رمضانمنيوماأفطر

)1(

)2(

)3(

)726(والترمذي)2454(داودوابو)6/287(مسندهفياحمدأخرجه

)4/202(خزيمةوابن)2331-2335(والنسائى)0017(ماجهوابن

)4/202(الكبرىفيوالبيهقي)2/54(المعانيشرحفيوالطحاوي

وغيرهم.

كابنمرفوعاجماعةوصححه،ووقفهرفعهفياختلاففيهوقعوالحديث

وغيرهم.حزموابنوالحاكمحبانوابنخزيمة

والترمذيوالنسائىوالبخاريكاحمدالعقدائمةمنجماعةوقفهورجح

الصواب.وهووغيرهموالدارقطنيداودبيو

تيميةلابنالعمدةشرحمنالصيامفي:ذلكتفصيلانظر

1/178(.)182-

(الصيام)كتابالعمدةشرحفيتيميةابنالإسلامشيخالروايةهذهنقل

.)1/183(

)عندي(.منبدلا)غير()مط(في:تنبيه

)6923(داودبوو047(و458و442و)2/386المسندفياحمدخرجه

لفجمبةابيوابن)3/238(خزيمةبنو)1672(ماجهوابن)723(والترمذي

وغيرهم.347()2/

باضطرفيهووقع،مجهولوهوالمطؤسابوبهتفردمنكر،حديثوهو

ثابت.ابيبنحبيبعلىكثير

والبيهقي=الطوسيعليبووخزيمةوابنوالبخارياحمدضعفهوالحديث
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ولا،المطوسأبااعرف"لا-عنهسالهوقدمهناروايةفي-وقال

.")1(المطوسابن

.")2(عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءلا":وروى-

شيءفيهليس:وقال،عبداللهأبويصححه"لم:المروذيوقال

)ط!(ص
."يثبت

اثرعنهميغسلواأنازواجكن"مرن:عائشةحديث-وروى

.)4("يفعلهع!ي!اللهرسولوكان،أستحييهمفإني؛والبولالغائط

)1(

)2(

)3(

)4(

هم.وغير

منوالصيام)4/191(،حجرلابنالباريفتح:فيذلكتفصيلانطر

-926(.)1/268تيميةلابنالعمدةشرح

84(.)9/القاريعمدةفيالعيني-مهناروايةنقل

03(.)صتقدم

02(.)1/هانىوابن6صداودأبيمسائلانطر

الاوسطفيالمنذروابن012(و113و)6/59المسندفيأحمداخرجه

والترمذي)1618(رقم014()1/شيبةأبيوابن)931(رقم)1/356(

(1443رقم)4/صحيحهفيحبانوابن)46(رقم42()1/والنسائى()91

وغيرهم.601()1/الكبرىفيوالبيهقي

عائشة.عنمعاذةعنقتادةطريقمن

وابنالرشكيزيدواوقفه،قتادةفرفعه،ووقفهرفعهفياختلفوقد

رقم)1/شيبةأبيابناخرجه-عائشةمنيسمعلموهو-سيرين

9161(.و)1633

قتادة"حديث:فقال-فيهالاختلافعنسئلوقد-الرازيزرعةابوقال

باس"بهليس:الرشكويزيد،أحفظوقتادة،أصحمرفوع

.حبانوابنوالترمذيزرعةابو:مرفوعاصححهوالحديث
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)2(حديثبالماءالاستنجاءفييصح"لم:حرب)1(روايةفيوقال

."يرفعهلاقتادةغيرلأن؛يصحلا:قال؟عائشةفحديث:لهقيل

نحومقعدتي"حولوا:عائشةعنعراكحديثوروى-

عائشة.منسمععراكيكونأنوأنكر،بالارسالوأعله.")3(القبلة

.)4(
"ليس-:المروذيروايةفي-وقال،الزبيربنلجعمروروى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(18)ق"حربمسائل"

اللهرسول)كان:قالانسحديثفيكمابالماءالاستنجاءغشفعنهثبتقد

بالماء(.فيستنجيوعنزةماءمنإداوةوغلامانافاحملالخلاء،يدخلع!بم

)الاستنجاء:باب)15(-الوضوء،)4(فيصحيحهفيالبخاريخرجه

-96()1/68الاستنجاء(فيالماءمعالعنزة)حمل:بابو)17(-بالماء(

)271(.رقمالطهارة)2(فيصحيحهفيومسلم151(.-)914رقم

)324(ماجهبنو227(و-921)6/137المسندفياحمدأخرجه

رقم)1/الاوسطفيالمنذروابن)3/156(الكبيرتاريخهفيوالبخاري

السننفيوالدارقطني234()4/المعانيشرحفيوالطحاوي261(

وغيرهم.-39(29)1/الكبرىفيوالبيهقي06(-95)1/

فيكماعائشةمنيسمعلمعراك،المتنمنكرالاسناد،ضعيفوالحديث

الرازيبوحاتموالبخاريعلهو)606(رقمحاتمابيلابنالمراسيل

ولفظه)1/92(حاتمبيابنوعلل)3/156(الكبيرالتاريخفيكمابالوقف

.البخاريلفظ(القبلةتستقبللا:قولهمتنكركانتعائشة)ان

)5/39/ب(.الدارقطنيعللنظرو

.()ويروي()حفي

ابنهامرأحمدلاماملانشيء،المطبوعالمسندفيلهليسقلت:

انظرالزبير".بنجعفرحديثعلى"اضرب:فقالعليهبالضربعبدالله

-)4887(،رقم)3/602(-أحمدبنعبداللهرواية-الرجالومعرفةالعلل
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بشيء".

.مرة)1(مرمج!ير!النبيوضوءحديثوروى-

")2(ضعيفةفيه"الأحاديث-:مهناروايةفي-وقال

ع!يمالنبي"أن:جدهعنابيهعنمصرفبنطلحةحديثوروى-

القذال")3(.بلغحتىسهرمسح

عيينةوابن،ماهذاأدري"ما:قال-داود)4(أبيروايةفي-نكرهو

)1(

)2(

)3(

)4(

الحديث.متروكوهو

32-37(.)5/الكمالوتهذيب)154(،رقمالدمبحروانطر

النبي)توضأ:قالأنهعباسابنعنمرةمرةغم!النبيوضوءحديثثبتقد

:باب)21(-الوضوء،)4(فيصحيحهفيالبخاريأخرجهمرة(مرةع!م!

.()156رقم07()1/مرةمرةالوضوء

عنسئلأحمد"سمعتداودأبوقالفقد،ذلكعنرجعأحمدالامامولعل

7(.)ص/داودأبيمسائلانظر.جائز":قالمرة؟مزةتوضأرجل

03()1/المعانيشرحفيوالطحاوي481()3/المسندفيأحمدأخرجه

384(رقم)1/منه()المنتخبمسندهفيحميدبنوعبد)132(داودبوو

الكبرىفيلبيهقيو904(و804و704رقم)91/الكبيرفيوالطبراني

وهوسليمأبيبنليثفيهالاسنادضعيفوالحديثوغيرهم)1/06(

ويحمىأحمدالامامفيهتكلموالحديث،نكرةلحديثلفظوفي،مخلط

وغيرهم.حجروابنوالبيهقيعيينةوابن

09(.)1/98-حجرلابنالتلخيصانطر

236(.)4/الانواربحارمجمعانظر.القفاأول:والقذال

أفي:جدهعنأبيهعنطلحة"يقولوتتمته703صداودأبيمسائلانطر

هذا؟إ".شيء
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ه"ينكركان

"ايما:يرفعهجدهعنابيهعنشعيببنعمروحديث-وروى

.فليتوضا")1(ذكرهمسرجل

وكأنه،بذلكليس"-:الأنطاكيهاشمبناحمدروايةفي-وقال

.")2(صف76[]ح

فرجهمس"من:يرفعهالجهنىخالدبنزيدحديث-وروى

فليتوضا")3(.

)1(

)2(

)3(

رقمالمنتقىفيالجارودبنو)2/223()7607(،مسندهفيأحمدأخرجه

المعانيشرحفيلطحاويو)1/147(،السننفيوالدارقطني)91(،

وغيرهم.(132)1/الكبرىفيوالبيهقي)1/147(

ابنوقال)ص/42(،الاعتبارفيوالحازميالبخاريصححهوالحديث

التحقيقتنقيح.عمرو"علىفيهاختلفقدلكن،قوي"إسناده:عبدالهادي

.)1/458(

245(.)1/قدامةلابنالمغنيفيالروايةهذهانظر

شرحفيوالطحاوي)5/491()92168(،،المسندفيأحمدأخرجه

مسندهفيوالبزار5222(،رقم)5/الكبيرفيلطبرانيو)1/73(المعاني

وغيرهم.3762()9/

عنيروهولم،الزهريعنإسحاقابنبهتفرد،غريبحديثوهو

صفوانبنتبسرةمسندمنأنهلصوابوخطا،فهواصحابهمنأحدالزهري

إليهأشاروقد،بالسماعتصريحهمعإسحاقابنفيهأخطألمامثالوهذا

نظائر.وله.ويخطىحدثني:يقول:بقولهأحمدالامام

المعرفةانظر.عبدالهاديابنفيهوتكفمالمدينيبنعليأنكرهوالحديث

)1/458(.التحقيقوتنقيح)2/28(والتاريخ

=مط(،،)حمنلمثبت1و)فرجه(،منبدلا)ذكره()ظ(فيوقيع:تنبيه
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الحديث،بصحيح"ليس:فقالعنه؟احمدسألتمهنا:وقال

ابنقبل"من:فقال؟خطؤهجاءمنقبلمن:فقلت"،نسوةحديث

."فيهاخطا،إسحاق

)1(

.""مسندهفيرواهطريقهومن

الذكر)1(مسفيمرفوعاعائشةحديثوروى-

."بصحيح"ليس-:مهناروايةفي-وقال

لمسند.وا

فلينظر.المسندفيعليهأقفلم

مسندهفيوالبزار)1/74(المعانيشرحفيالطحاويأخرجهوالحديث

السننفيوالدارقطني)284(رقم)1/148(الاستار)كشففيكما

وغيرهم.باطلوهو-148()1/147

عائشة.عنعروةعنالزهريعنعكرمةبنالمهاجرطريقمن

يرويه،صفوانبنتبسرةمسندمنأنهصوابه،معلولحديثوهو

.بسرةعنمروانعنعروةعنبكرابيبنعبداللهعنالزهري

".الحديثوهنعلىيدلوهذا...ضعيفحديث"هذا:حاتمابوقال

)1/36(.حاتمأبيابنعللانظر

فرجهالمرأةمست"إذا:قالتموقوفاعائشةعناخرطريقمنجاءوقد

.(توضأت

فيوالبيهقي481(و)048رقم)1/234(المستدركفيالحاكمأخرجه

صححهوالأثر،حسنوسنده493()1/المعرفةوفي)1/133(الكبرى

2(.90)1/الاوسطثابتا"حسبه"ولا:المنذرابنوقال،الحاكم
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)1(-
إلىكتابابيدهاالستروراءمنامرأة"مدت:عائشهعنوروى-

رجليد37[]ظدري"ما:وقال،يده!ي!النبيفقبض،!ي!اللهرسول

أظفاركغيرتامرأةكنت"لو:قال،)2(امراةبل:قالت،"؟امرأةيدأو

.")3(جسدكرواية"وفي.بالحناء"

.منكر"حديث"هذا:حنبلروايةفيوقال

ذرعهومن،فليقضاستقاء"من:يرفعههريرةأبيحديثوروى-

قضاء(")4(.عليهفليسالقيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)9805(والنسائي)4166(داودبوو)6/262(المسندفياحمداخرجه

وغيرهم.87(و86)7/الكبرىفيوالبيهقي

وهيعصمةبنتوصفئة،العنبريميمونبنمطيعفيهضعيفوسنده

مجهولة.

.محفوظغير)6/463(الكاملفيعديابنعذهوالحديث

)ظ(.منسقط(امرأةبل:)قالتقوله

روايةفي)وقال)ح(منسقطوقد)ح(،من(جسدك:رواية)وفيقوله

)اظفارك(.منبدلا)جسدك()مط(فيووقع(،حنبل

والترمذي)0238(داودبوو)2/894()46301(المسندفياحمدأخرجه

)3/صحيحهفيخزيمةوابن)385(رقمالمنتقىفيالجارودوابن)072(

والحديثوغيرهم)3518(صحيحهفيحبانوابن6191(و)0691رقم

عليهدخل،حسانبنهشامفيهوهم،معلوللكنه،الصححةإسنادهظاهر

حديث.فيحديث

.الصوابوهووغيرهمالبصرةهلووالبخارياحمدالإماماعلهوالحديث

رقم)1/593-793(الإسلاملشيخالعمدةشرحمنالصيامانظر:

.)374(
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أحمدسالت:داودأبوقالداود)1(،وأبيمهناروايةفيوعلله

ناسيااكل"من:حديثهوإنما،شيءهذافي"ليس:فقالهذا؟عن

.")2(وسقاهتعالىاللهأطعمهفانما،صائموهو

.")3(صائموهواحتجمجم!يمالنبي"ان:عباسابنحديثوروى-

"ليس:فقال؟الحديثهذاعنسالهوقدمهناروايةفيوقال

".صح

)1(

)2(

)3(

(.سألت:داودأبووقال.)مهنا)ظ(في

292(.)ص/داودأبيمسائلانظر

مصنفهفيشيبةأبيوابن)1/248()2228(مسندهفيأحمدأخرجه

المعانيشرحفيوالطحاوي)1/328(الاوسطفيوالبخاري)2/703(

وغيرهم.1/938()1الكبيرفيوالطبراني1(10)2/

.عباسابنعنمقسمعنالحكمطريقمن

أحمدوالامامالحجاجبنشعبةأعلهومتنا،سندامعلولوالحديث

لبخاري.و

)447(.رقم442(-441)1/)الصيام(العمدةشرحانظر

عنحمادعنسفيانعنقبيصةرواه-عباسابنعناخرطريقوله

.فذكرهعباسابنعنسعيد

)9322(.قم235()2/الكبرىفيالنسائيأخرجه

خالفه:حيث،قبيصةفيهوهمخطا،وهو

كلهملاسديعبداللهبنومحمديوسفبنومحمدوعبدالرزاقنعيمأبو

وهو"تزوج:رفعهعباسابنعنسعيدعنعثمانبنعبداللهعنالثوريعن

".محرموهوواحتجم،محرم

.وغيره333(و1283/)أحمدأخرجه
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دراهمبعشرةثوبااشترى"من:يرفعهعمرابنحديثوروى-

.(")1(عليهدامماصلاةلهتقبللم،حرامدرهموفيه

.إسناد(")2(له"ليس:فقال؟الحديثهذاعنطالبأبووساله

هاشمولا)3(،عبداللهبنيزيدأعرف"لا-:مهناروايةفي-وقال

."الاوقص

.رواهطريقهماومن

عنالحمرانيأشعبعنمعاذبنمعاذعنالقواريريعنوروى-

لاع!مماللهرسول"كان:عائشةعنشقيقبنعبداللهعنسيرينابن

لحفنا")4(.ولاشعرنافييصفي

)1(

)2(

)3(

)4(

مسندهفيحميدوعبدبن)2/89()5732(،مسندهفيأحمدخرجه

)984(.رقم)المنتخب(

.فذكرهعمرابنعنهاشمعنزفربنعثمانعنالوليدبنبقيةطريقمن

وهاشم:وعثمان،التسويةتدليسيدلسبقيةجذا،ضعيفسندوهذا

بقئة.عناختلافطرقهفيويضا:و،مجهولان

الرايةونصب734(.)1/عبدالهاديلابنالتحقيقتنقيحفيالروايةهذهانظر

/2(.)325

)7057(،رقم)11/601(لإيمانشعبفيالبيهقياخرجهالطريقهذا

".ضعيفإسنادوهوهذا،باسنادهبقيةبه"تفرد:البيهقيوقال

.يعرفانلااحمدقالوهاشمويزيدجدا،ضعيفوالحديث

احمدبنعبداللهاخرجهالطريقهذاومن.المطبوعالمسندفيعليهأقفلم

64(وه)367داودابوأشعثعنورواه)8295(،رقم464()3/العللفي

وغيرهم.()5366والنسائي(006)لترمذيو
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منأنكراشعثعنسمعت"ما-:عبداللهابنهروايةفي-وقال

.()1شديدا"إنكارانكرهو،هذا

تعجيلفيغ!يواللهرسولسألالعباس"ان:عليحديثوروى-

.ذلك)2(")3(فيله77[]حفرخص،تحلانقبلصدقته

)1(

)2(

)3(

حسانبنهشامرواهلانه،الحديثهذاشعبعلىأحمدإنكارولعل

.-فذكرتهعائشةعنسيرينابنعن(سيرينابنفيالمتثبتينمن)وهو

أبيبنسعيد"وسمعتزيد:بنحمادقالوغيره)368(داودأبوأخرجه

سمعته:وقال،يحدثنيفلم،عنه-سيرينابنيعني-محمداسألتقالصدقة

."عنهفسلوالاأوثبتمناسمعتهدريولا،سمعتهممنأدريولا،زمانمنذ

يذكرولم،فذكرهعائشةعننبئتسيرينابنعنعلقمةبنسلمةورواه

الحفنا(.

101(.)6/مسندهفيأحمدأخرجه

إنكارهأيضاويحتمل،منقطيعالحديثنو،أشعبخطأعلىيدلوهذا

المتن.جهةمن

464(.)3/لهالرجالومعرفةالعللانظر

منوالمثبتذلك(،فيالهمط(،)جمنوسقطذلك(،)في)ظ(فيليس

المسند.

والترمذي)1624(،داودوأبو)1/401()822(،مسعدهفيأحمدأخرجه

وغيرهم.(،)5917ماجهوابن)678(،

.فذكرهعليعنعديبنحجثةعنالحكمعنديماربنحجاجطريقمن

زاذان:بنمنصورخالفه،ديناربنحجاجخولفولد-

مرسلا.ع!ي!النبيعنمسلمبنالحسنعنالحكمعنفرواه

فذكر=ع!م!اللهرسولأنالحكمعنحجاجعنغياثبنحفص-ورواه
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فضعفه،،الحديثهذالهذكرعبداللهأباسمعت:الاثرموقال

.بشيء"ذلك"ليس:وقال

.)1(الزكاةتعجيلجوازمذهبهأنمعهذا

النحريومتوافيهأمرهاع!يمالنبي"أن:سلمةأمحديثوروى-

")2(.بمكة

عن"وكيع:وقال":قالخطا"،"هو-:الاثرمروايةفي-وقال

)1(

)2(

معناه.

)89001(.رقم)2/377(مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه

زكريابنإسماعيلوهو:دينار،بنحجاجعنالراويمنالخطأفلعل

أعلم.والله

والبيهقي.والدارقطنيأبوداود:المرسلةالطريقورخح

111(.)4/للبيهقىوالسنن918(،-)3/187الدارقطنيعلل:انظر

82(.)4/المغنىانظر

المعافيشرحفيوالطحاوي192()29264(،)6/المسندفيأحمدأخرجه

الكبرىفيوالبيهقي9351(رقم)9/الائارمشكلشرحوفي221()2/

وغيرهم.(133)5/

سلمةأمعنزينبعنأبيهعنعروةبنهشامعنمعاويةأبيطريقمن

.فذكره

ومتنا.سندامعاويةابوفيهاخطأ،وقد

هشامعنووكيعالثوريرواههكذا،مرسلأنهفيهفالصحيحالسند،فأما

بعضهمفقال،فيهاضطربفقد-المتنوأمامرسلا.غ!م!النبيعنأبيهعن

.()توافيهوبعضهم،)توافي(عنه

وغيرهما.والدارقطنياحمدالامامالمرسلرجحوقد
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يومالصبحصلاةتوافيهأنامرها!رالنبيإن:مرسلابيهعنهشام

النبي!عجبأيضاوهذا:عبداللهأبوقال.هذانحوأو،بمكةالنحر

.ذلك)1(ينكر.؟بمكةيصنعماالنحريوملمج!يم

فلا،يضحنم،سعةوجدهن":يرفعههريرةأبيحديثوروى-

.2مصلالا"يمربن

.منكر"حديث"هذا:حنبلروايةفيوقال

حدثنا:عمربنعثمانعنرواهمابسواءسواءفيهنحنماونظير-

"لا:قالع!رسولأن:عائشةعنسلمةابيعنالزهريعنيونس

.")3(اليمينكفارةوكفارته،معصيةفينذر

)1(

)2(

)3(

221(.)2/الاثارمعانيشرحفيالطحاويعندوتتمتهاالروايةهذهانظر

)3/268(.احمدالامامبنلعبداللهالرجالومعرفةالعللوانظر

وليس،الطحاويمن(عبداللهابوو)قال(هشامو)عن)قال(قوله:تانبيه

النسخ.جميعفي

والدارقطني)3123(ماجهوابن321()8273()2/المسندفياحمدأخرجه

وغيرهم.)3468(رقم422()2/المستدركفيوالحاكم)4/277(

فذكرههريرةابيعنهرمزبنعبدالرحمنعنعياشبنعبداللهطريقمن

جعفرابىبنوعبيداللهربيعةبنجعفر:خالفه-عياشبنعبداللهخولفوقد

موقوفا.هريرةأبيعنهرمزبنعبدالرحمنعنفروياه

ضعف.فيهعياشبنوعبدالله،موقوفالصوابهووهذا

)4/702(.الرايةنصبانظر

والترمذي)0932(داودبوو)6/247()89026(المسندفياحمداخرجه

وغيرهم.3838(-)3834والنسائي)2125(ماجهوابن()1524

=قالفقد،سلمةأبيمنيسمعهلمالزهريلأن،معلولحديثوهو
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في-قالثم،بهواحتج،مذهبهعليهوبني5،روحديثفهذا

.منكر"حديث"هذا-:حنبلرواية

.كبيراكتابالجاء؛تتبعناهلو،(1ا)واسجدبابوهذا

،عندهصحيحايكونعنهوسكترواهماكلليسأنهوالمقصود

قولهيكنلم،تصحيحهفيغيرهوخالفه،عندهصحيحاكانلووحتى

.نظيرهعلىحجة

ما"إن:قولهفيالمدينيموسىابيالحافظوهميعرفوبهذا

.")2(عندهصحيحفهو""مسندهفيأحمدالإمامخرجه

يدلماقالبل،عليهيدلماقالولا،قطذلكيقللمأحمدفان

أحمدبنعبدالله"إن:كادش)3(بنالعزأبوقالكما،ذلكخلافعلى

يرويهالذي:قال؟حذيفةعنربعيحديثفيتقولما:لأبيهقال

بخلافه،الأحاديثلا،:قاليصج؟:قلترواد؟أبيبنعبدالعزيز

)1(

)2(

)3(

سلمةابيمنبسماعهالزهريتصريحمنوردوما(،سلمةابيعن)وبلغنى

والعسائيالمباركوابنوالبخارياحمدالاماماعلهوالحديث.وهمفهو

وغيرهم.

.(491-391)4/التلخيصانظر

.()ظمن

)ص/16(.المسندخصائصانظر

وسمع،الماورديمنسمعالسلميمحمدبنعبيداللهبنأحمد:المحذثهو

هـ.526توفي،فيهتكلموقد،عساكروابنالسلفيمنه

.(1/532)واللسان،(1/558)9السير:انظر
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لقد:لهفقلت:قال.يسمهلمرجلعنربعيعنالحفاظرواهوقد

الحديث"المسند"في)2(قصدت:فقال"المسند")1(؟فيذكرته

صحماأقصد)3(أردتولو،اللهسترتحتالناسوتركت،المشهور

ولكنك78[1ح،الشيءبعدالشيءإلاالمسند""هذامنأرولم،عندي

لمإذا؛ضعففيهماأخالفلست،المسند""فيطريقتيتعرفبنييا

."يدفعهشيءالبابفييكن

.وغيرهالصحيحفيهأخرجبأنهتعالىاللهرحمهمنهتصريحفهذا

متناقضا،كلاماوظنها،الحكايةهذهالمدينيموسىأبواستشكلوقد

لست:يقوللانه؛متناقضكلاملانه؛يصحهذاظن"ما:فقال

فييقولوهو،يدفعهشيءالبابفييكنلمإذا؛ضعفمافيهأخالف

أولا،كانفلعله؛صح"وان:قال،"بخلافهالاحاديث:الحديثهذا

.")4(أجدهفلم،المسندفيطلبتهلاني؛ضعفمامنهأخرجثم

أصلههوهذابل،اللهرحمهأحمدمنتناقضهذافيليس:قلت

شيئاالصحيحالحديثعلىيقدملاوهو،مذهبهعليهبنىالذي

فييكنلمواذا،صاحبقولولاقياسا،ولاعملا،لا(،)البتة

البابفيوليسضعيف!،حديثفيهاوكان،صحيححديثالمسألة

يرويهالذي،حذيفةعنربعيحديثعلىالمطبوعالمسعدفيأقفلم)1(

رواد.أبيبنعبدالعزيز

)نصبت(.كأنها)ظ(في)2(

)مط(.منسقط)3(

21(.)ص/المسندخصائصانظر)4(

)ظ(.منسقط)5(

202



صللمعارتركه،منهأقوىهوماعارضهفان،بهعمل=يردهشيء

الحديثقدم،وقياسضعيفحديثالمسألةفيكانوإذا،القوي

.القياسعلىالضعيف

اصطلاحفيالضعيفهواصطلاحهفيالضعيفوليس

صحيحإلىالحديثيقسمونوالمتقدمونهوبل،المتأخرين

مراتبه.بحسبالضعيففيداخلعندهموالحسن،وضعيف

،الترمذيعيسىأبوأقسامثلاثةإلىقسمهأنهعنهعرفمنولو

بعد)1(.لهتبعالناسثم

على-عندهحسنهو38[]ظالذي-الضعيفيقدمفأحمد

بل،حجةبهيقوملاالذيالواهيالضعيفإلىيلتفتولا،القياس

المسألةفيعندهيكنلمفان،إليهوذهببهاحتجمنعلىينكر

رجح،اختلفواوان،يخالفهمولمالصحابةبأقوالفيهاأخذ،حديث

ففي،مسألةفيالصحابةاختلفتوإذا،منهايخرجولم،أقوالهممن

فقلأكثر،أوروايتانفيهاعنهويخرجفيها،جوابهيختلفالغالب

كثر،أوروايتانفيهاوعنهإلا؛روايتان97[]حفيهاالصحابةعنمسألة

وموقوفها.مرفوعهاللسننتعالىاللهحلقأتبعفهو

المسندفضائلفيهذكركتاباالمدينيموسىأبوالحافظصنفوقد

قدأحمدالإمامودعهماأنعلىالدليل"ومن:فيهقال)2(وخصائصه

25(.-)18/23الفتاوىمجموعانظر)1(

-17(.16)صاحمدالاماممسندخصائصانظر)2(
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بهنبأناما:عندهصحماإلافيهيروولمومتنا،سندافيهاحتاط

حدثنا:قال-"المسندمناحمدالامامإلىبسندهساقثم-عليابو

زرعةأباسمعت:قالالتياحأبيعنشعبةحدثناجعفربنمحمد

الحيهذاأمتي"يهلك:قالانه:جم!ي!النبيعنهريرةابيعنيحدث

الناسأنلو:قال؟اللهرسوليابهتأمرنافماقالوا:"،قريشمن

.")1(اعتزلوهم

علىاضرب:فيهماتالذيمرضهفيأبيليقال:)2(عبداللهقال

قوله::يعني.ع!ي!النبيعنالأحاديثخلاففانه؛الحديثهذا

.وأطيعوا""اسمعوا

عنلفظهشذحين-إسنادهرجالثقةمع-"وهذا:موسىأبوقال

،قلناهماعلىذلك)3(فدل،عليهبالضربأمرالمشاهير،الاحاديث

."لهنظائروقيه

صحيحايكون"المسند"فيحديثكلانعلىيدللاهذا:قلت

أصحابأخرجهصحيحأنهمع-الحديثهذاعلىوضربه،عنده

سنتهمنالمعلوموالثابت،الأحاديثخلافعندهلكونه-الصحيح

الشذوذوترك،الجماعةولزوم،والطاعةبالسمعالأمرفيغ!يو

)1(

)2(

)3(

المناقب،)65(فيصحيحهفيوالبخاري103()5008()2/احمداخرجه

ومسلم)9034(.رقم)3/9131(الإسلامفيالنبوةعلامات:باب)22(

)1792(.رقمالساعةوأشراطالفتن)52(فيصحيحهفي

03(.1)2/المسندانظر

(.قلناهما،عليه)فقال18()صالمسندخصائصوفي)ظ(.من



عبدعليكماستعملوإنواطيعوا،"اسمعواغ!مو:كقولهوالانفراد؛

)1(-
.")2(جاهليةفميتته؛فماتالجماعةفارق"من:ودوله،"حبشي

.ابعد")3(الاثنينمنوهو،الواحدمع"الشيطان:وقوله

.(")4(عنقهمنالاسلامربقةخلعفقد،الجماعةفارق"من:وقوله

لله،العملإخلاص:مسلمرجلقلبعليهنيغللا"ثلاث:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

رضيمالكبنأنسحديثمن)6723(رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

عنه.الله

من)1842(،رقمومسلم)6724(،رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

يكرههشيئاأميرهمنرأى)منبلفظعنهمااللهرضيعباسابنحديث

ميتةماتإلا،فيموتشبراالجماعةيفارقأحدليسفانه،عليهفليصبر

(.جاهلية

166(.)ص/تخريجهتقدم

السنةفيعاصمأبيوابن)21561(رقم018()5/المسندفيأحمدأخرجه

.()8/157الكبرىفيوالبيهقي)4758(داودوأبو(،)5401رقم

.فذكرهذرأبيعنوهبانبنخالدطريقمن

.الغفاريذربيخالةابنهولكنحجر،وابنالذهبيجهلههذاوخالد

وابن)2863(الترمذيعندعباسابنحديثمنشاهدالمتنولهذا

وغيرهما.()5918خزيمة

فانه..).وفيهمطولاوالحاكمحبانوابنخزبمةوابنالترمذيوصححه

نأإلا،عنقهمنالاسلامربقةخلعفقدشبرقيدالجماعةفارقمن

.الترمذيلفظ.(..يراجع

يأ:الاسلامعرىمننفسهالمسلمبهيشدماهنا:بهاالمراد:والربقة

الحديثغريبفيالنهايةانظر:،ونواهيهوأوامرهوأحكامهحدوده

.)2/091(
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منتحيطدعوتهمفان؛المسلمينجماعةولزوم،الأمرولاةومناصحة

.(1")ئهمورا

الغنممنالذئبياكلفانما؛بالجماعة"عليك:وقوله

")2(.القاصية

)1(

)2(

والترمذي)232(ماجهوابن)1/437()4157(،لمسندفيأحمدأخرجه

وغيرهم.)2657(

أبيه.عنمسعودبنعبداللهبنعبدالرحمنعنحرببنسماكطريقمن

بلفظفقطاولهذكروإنما.(،.عليهنيغللا)ثلاثالمتنهذايذكرولم

.(..حديثما.مناسمعامرءاالله)نضر

عنعميربنعبدالملك.(.عليهنيغللا)ثلاثالمتنبهذارواهوإنما

المتنين.كلافذكرمسعودابنعنعبدالرحمن

مسعودبنعبداللهبنوعبدالرحمنعمير،بنعبدالملكحفظمنويخشى

منها.هذاليس،قليلةحرفاإلاابيهمنيسمعلم

فذكرهمسعودابنعنالاسودعنالنخعيإبراهيمالحديثروىلكن

بالمتنين.

فيعبدالبروابن26،ص"الحديثأصحاب"شرففيالخطيبخرجه

)091(.رقم"وفضلهالعلمبيان"جامع

محفوظا.كانإن؛بهباسلاوسنده

)بالمتتين(فذكرهمسعودابنعنشراحيلبنمرةعنالياميزبيدورواه

إسحاقبنأحمدبنعمروفيه09()2/أصبهانتاريخفينعيمأبوأخرجه

حاله.فيينظر.الاصبهانيحيانأبيشيخ،الأهوازي

داودأبىعندثابتبنزيدحديثأصحهاشواهد:مسعودابنولحديث

حسنهوالحديث.وغيرهم)5/183(وأحمد)2656(والترمذي)0366(

.حبانابنوصححه،الترمذي

وابن=)547(داودبوو)847(والنسائي)5/691()02171(أحمدأخرجه
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الجماعة،بلزومالمصرحةالمستفيضةالاحاديثمنذلكغيرإلى

الأحاديثهذهيخالف08[]حالواحدالحديثهذاأحمدرأىفلما

عليه.بضربهعبداللهأمر؛مثالهاو

علىوالقتال،الفتنأوقاتفيهذا:فقال:بصحتهجزممنوأما

تجتمعوبهذا،الكلمةوالتئامالاتفاقوقتفيالجماعةولزوم،الملك

ومدح،القتالعنوالقعودالعزلةفيفيهارغبالتيلمجيمالنبيأحاديث

فيفيهارغبالتيوأحاديثه،الطائفتينأحد)1(معيكنلممنفيها

وذاك،الكلمةاجتماعحالهذافان؛الناسمعوالذخولالجماعة

اعلم.والله،والقتالالفتنةحال)2(

علىيدللاالحديثهذاعلىأحمدالامامضربأنوالمقصود

.)3(عنده""مسندهفيرواهماكلصخة

)1(

)2(

)3(

هم.غيرو(6841قمر/3)يمةخز

الدرداءابيعنطلحةأبيبنمعدانعنحبيشبنالسائبطريقمن

.دد

-183(.182)01/الكمالتهذيبانظرالسائبلحاليهبأسلاوسنده

)ظ(.فيليس

)ح(.فيليس

)ص/992(:الخاطرصيدفيالجوزيابنقال

ماأحمدالاماممسندفيهل:الحديثاصحاببعضسألنيقد"كان

..المذهبإلىينسبونجماعةذلكفعظمنعم،:فقلت؟بصحيحليس

وليساحمد،اخرجهفيماللطعنتعرضقدقلتهماقالمنأنوظنو

=كثيزاردقدهوثموالرديء،والجيدالمشهورروىاحمدالامامفان؛كذلك
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إسحاقبنحنبلحدثنا:السماكابن"وقال)1(:موسىأبوقال

"المسند"،عليناوقرأ،وعبداللهوصالحأناحنبلبنأحمدجمعناقال

ألفمئةسبعمنجمعتهكتابهذالنا:وقالغيرنا،منهسمعهوما

اللهرسولحديثمنفيهالمسلموناختلففما،حديثألفوخمسين

."بحجةفليس!الا،فيهوجدتموهفان،إليهفارجعوا؛!ك!يم

صحيحةوهي"تاريخه"،فيحنبلذكرهاقدالحكايةهذه:قلت

صحيحفهو"المسند"فيرواهماكلانعلىتدللالكن،شكبلا

"المسند("،فيأصللهيوجدلاحديثكليكونأنبينفالفرق،عنده

يدلوكلامه،حجةفهوفيهحديثكل:يقولأنوبين،بحجةفليس

الثاني.علىلاالاولعلى

"في:وقالأحمد،منهذاالحفاظبعضاستشكلوقد

."المسند""فيليستأحاديث""الصحيحين

عنها،المسندخلاوانبعينها،الالفاظتلاشبأنهذاعنجيبو

فيهمطعنلاصحيحمتنيكوننماووشواهد،ونظائرأصولفيهفلها

*.لبئةيوجديكادفلانظير،ولااصل"المسند"فيلهليس

."..لهمذهبايجعلهولم،بهيقلولم،روىمما

13(.)صالمسندخصائصفي)1(
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فصلى

الزهريعنحسينبنسفيانلحديثأحمدإخراجأنوالمقصود

علىيدللاالسباقعقدفي)1(:أي،،الخيلسباقفيالدخيلفي

حسنه.علىولابل،عندهصحته

أمرين:يحتملفهذا)2(؛مقتضاهعلىمذهبهكونوأما

الحديثأنفيأصلهعلىبناهيكونأن-:أظهر)3(وهو-أحدهما

به.أخذ؛يدفعهشيءالبابفيعندهيكنلمإذاالضعيف

يتبينلمحيث،ذلكفيالمسيببنسعيدقلديكونأنويحتمل

أعلم"هو:قالحتى،جدلسعيدمعظماأحمدوكان،قولهضعفله

."التابعين

أيضافيه)4(أقول"الرمي-:طالبأبيروايةفي-81[]حقالوقد

قياس،مثلهوالإبلواحد،قياسهو،الفرسينمثل،محللفيهيكون

.واحد"()5وسبق،واحد

أحمدعلىيخفولمالاثر،لمجردإليهذهبأنههذاوظاهر

فيووقع)ح(،منسقطوقد،فقط)ظ(منفي(:اي،الخيل)سباققوله)1(

(.السبقعقدفي)الدخيل)مط(

)فهو(.)ظ(في)2(

)اظهرهما(.)مط(في)3(

)ظ(.من)4(

له(.)وسبق)ظ(في)5(
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هذا،غيرالبابفييجدلملكنسعيد،93[]ظكلاممننهو،علته

صريح.نطربغيريخالفهأنالمسيببنسعيدوهاب

اذاالتابعيئأن:أصحابهعنه)1(حكاهالذيفمذهبهحنيفةأبوماو

.*حجةقولهكانالفتوىفيوزاحمهم)2(الصحابةعصرفيأفتى

فطر

."الزهريعنمحفوظ"هو:قالالدارقطنيان:قولكمواما

ونحن،الصوابوجهلكم)3(لتبين؛وجههعلىكلامهحكيتمفلو

المسيبابنحديثعنسئلله"العلل")4(كتابففي:بلفظهنسوقه

الحديث."فرسينبينفرساادخلمن":!ي!النبيعنهريرةأبيعن

عنالمسيببنسعيدعنقتادةعنبشيربنسعيد"يرويه:فقال

عماربنهشامعنيرويهوغيره،""قتادة:قولهفيووهم،هريرةأبي

أبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعنبشيربنسعيدعنالوليدعن

رواهوكذلكالوليد،عنوغيرهخالدبنمحمدرواهوكذلك.هريرة

."المحفوظوهو،الزهريعنحسينبنسفيان

رواهالأنطاكيالشميدعبنالحسينفان:لهقيل":البرقانيقال

عنعبدالعزيزبنسعيدعنمسلمبنالوليدعنأيوببنموسىعن

(.)مط)1(من

.(التابعين)عصر()ظفي)2(

.()ظمن)3(

.()2916رقم(611-163)9/(4)
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."التنوخي:فقالعبدالعزيز؟)1(بنسعيدهومن.بذلكالزهري

بشير".بنسعيدهوإنما،غلط"هذا:قالثم

كلامه.نصنهذا

ولا،عندهصحيحالحديثانعلىيدللا-ترىكما-وهو

وهو،الزهريعنحسينبنسفيان"رواه:قولهفان؛عندهمحفوظ

نو،سماهممنغلطالزهريبدلقتادةذكرأن:يريد"،المحفوظ

لاقتادةفانسعيد؛عنقتادةلاسعيد،عنالزهري:فيهالصواب

عنالزهري:فيهالناسحفظهفالذي،الحديثهذافيلهمدخل

سعيد.

؟!وثبوتهالحديثبصحةمنهالشهادةمعنىفأين،كلامهمعنىهذا

طر

لهبأنشهد82[]حعديبنأحمدأبا"إن:قولكموأماقالو[:

."هريرةابيعنلهسعيدروايةوصؤبصلا،

حكيتمولو،الدارقطنيكلامفيصابكمماذلكفيأصابكمفقد

عندهالحديثصحةعلىيدللاأئهلكم)2(لتبئنعديابنكلام

غالبافيهيذكرإنماوهو،له""الكاملكتابفيذكرهفانه؛ولاحسنه

كلامهنوردونحن،ترجمتهيذكرمنعلىأنكرتالتيالاحاديث

العلل.من)عبدالعزيز؟(إلى(الزهري)عنقوله)1(

)ظ(.من)2(
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تصانيف؛دمشقأهلعندله:بشيربن"سعيد)1(:كتابهفيقال

الوليدروايةمنمصنفاتفسيرالهورأيت،بصريوهوسكنها،لانه

الشيءفييهمولعله،باسابشيربنسعيدعنرويفيمارىولا،عنه

عليهوالغالب،الاستقامةحديثهعلىوالغالب،ويغلطالشيء،بعد

."الصدق

وابنسنانبنوعمرالرسعنيالليثبنالقاسم"حدثنا:قالثم

بشيربنسعيدحدثناالوليدحدثناعماربنهشامحدثنا:قالوا؛دحيم

!يماللهرسولأن:هريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعن

الحديث.فذكرفرسينبينفرساأدخل"من:قال

عنبشيربنسعيدحدثناالوليدحدثناهشامحدثناعبدانحدثناه

.ع!يم"النبيعنهريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنقتادة

:وقال،قصةالحديثهذافيعبدانلنا"وذكر:عديابنقال

عنالزهريعنبشيربنسعيدعنالحديثهذاعماربنهشاملقن

بنسعيدعنقتادةعنوالحديث،هريرةأبيعنالمسيببنسعيد

".المسيب

عنوالحديث،وخطأغلطعبدانقالهالذي"وهذا:عديابنقال

لان؛قتادةعنبشيربنسعيدمنأصوبالزهريعنبشيربنسعيد

372(.)3/الرجالضعفاءفيالكامل)1(

212



لهالزهريحديثومن،أصللهليسقتادةحديثمنالحديثهذا

.أيضا"حسينبنسفيانالزهريعنرواهوقد،أصل

صحيحالحديثأنعلىيدللا-ترى-كماعديابنكلامفهذا

)1(
يكونأنأنكرفانه؛الدارقطنيكلاممثلفيهكلامهبل،عندهلابت

نأريبولا،الزهريحديثمنهووإنما83[]ح،قتادةحديثمن

لكن،عنهالناسحملهوقد،حديثهمنأصلوله،بهحدثالزهري

بنوشعيبويونسوعقيلوالليثكمالك،أصحابهمنالاثباتالائمة

يجاريلامنورفعه،المسيببنسعيدعلىعنهوقفوه؛حمزةأبي

وهما:،إتقانولاحفطفيطبقتهمفييعدولا،مضمارهمفيهؤلاء

بشير.بنوسعيد،حسينبنسفيان

سعيدبنعنقتادةعنروايتهأنكراوالدارقطنيعديفابن

لهالحكمفأين،سعيدعنالزهريعنرواهمنروايةوصوبا،المسيب

هذا؟!منوالثبوتبالصحة

منتعليلعلىقدملمامنهما:صريحاتصحيحاذلككانلوثم

معينبنويحيىحاتموأبيداودكأبي،الائمةمنتعليلهحكينا

والدليل،الحديثأئمةبيننزاعمسألةتكونأنذلكوغاية،وغيرهم

علىكالقبضتصحيحهمنإلايصححهولمفكيف،بينهميفصل

الحاكم،عبداللهأبووهو،الموضوعاتتصحيحمنهعهدوقدالماء،

قدالموضوعةالاحاديثمناللهشاءمما"مستدركه"فيوله

)ح(.من)1(سقط
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صححها؟!.

"المادحكتابفيالرهاويعبدالقادر04[]ظالحافظذكروقد

:وقال،أنكرهعليهوقفلماالدارقطنيالحسنأباأنله"والممدوح

منعليهفضرب،الحاكمذلكفبلغ.الطير؟!حديثعليهما"يستدرك

")1(.كتابه

فيه"ليس:قالعليهوقفلماأنه)2(الحفاظالائمةبعضعنوذكر

!!عليهمايستدركواحدحديث

ألبئة،الحديثحسنمنهيستفادلاالحاكمفتصحيح،وبالجملة

صحته.فضلاعن

فصل

حديثعن)3(للبخاريالترمذيعيسىأبيسؤالوأماقالوا:

محفوظا،يكونأن"أرجو:وقوله؟الصدقاتفيحسينبنسفيان

."صدوقوهو

فان؛عنده-فيهنحنالذي-الدخيلحديثصحةعلىيدلفلا

أبيه،عنسالمعنالزهريحديثمنمحفوظالصدقاتفيحديثه

بن84[]حعمروأمر،الخلفاءبهوعمل،!يماللهرسولكتبهكتابوهو

الحكاية.ضعففقد)17/176(للذهبيالسيرانظر)1(

تعفبثم)17/175(،السيرفيالذهبيتعالبهوقدالماليني،سعدكأبي)2(

314-931(0)1/النكتفيالذهبيئحجرابنالحافظ

)ص/155(.تقدم)3(
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كتابوهو،بهيعملونالاسلامبلادإلىوبعثه،بانتساخهعبدالعزيز

علي،وكتاب،حزمبنعمروككتاب؛عمرآلعند)1(متوارثمشهور

وتشهدتصدقهالكتبوهذه،الصديقبكرأبولهكتبهالذيأنسوكتاب

علىأنكروإنمالبعضها)2(،يسيرخلاففيهكانوإن،بصحته

الزهريعنحدوغيررواهقدفالحديثوإلا،،رفعهحسينبنسفيان

وصلهعلىحسينبنسفيانتابعقدولكنمرسلا،سالمعن

بحديثه،الاحتجاجعلىالشيخاناتفقممنوهوكثير،بنسليمان

خالفهوقد،نظيرولالهشاهدلاالذيالمحللفيحديثهمنهذافأين

؟!رفعهفيالناس

ثقة)3(صدوقأنهعلىيدلإنما؛صدوقإنه:فيهالبخاريوقول

تقذم.كماالحديثصحةفييكفيلاوهذا،الكذبيتعمدلا

حديثهمبعضبعينههوويعلل،جماعةيوثقفالبخاريوأيضا،

بل،الامرينبينعندهمتنافيولا،الائمةمنغيرهوكذلك،ويضعفه

أطباؤهونقادهبهتميزالذي،عللهوفقه،الحديثعلممنعندهمهذا

)4(
درايته.لاروايتهمجردهمتهمالذينحملتهمن

عمر(.ال)عن)ح(في)1(

يسيرخلاففيهاكانوإنبصحتها،وتشهدتصدقهاالكتب)وهذه)مط(في)2(

ببعضها(.

)ظ(.من)3(

التي)ح(وفي(،حملتهبخلاف،وأطباؤهنقادهتميزهبها)التي)مط(في)4(

طباؤه(.ونقادهتميزه
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فصل

بنسفيانبهيتفزدماأعفوا،الحديثاهلائمةمنفالحفاظ

ايضا:غيرهعليهتابعهماوأعلوا،حسين

:")1("الكاملفيعديابنقالفقد:الاولأما

بنسفيانفحديث:معينبنليحيىقيل:يقوليعلىأبا"سمعت

يتابعلمهذا:فقال؟الصدقاتفيأبيهعنسالمعنالزهريعنحسين

."بصحيحليس،أحدعليهسفيان

عنالروايةهذهعلىحسينبنسفيانوافق"وقد:عديابنقال

عنرواهوقدكثير،بنمحمداخوكثيربنسليمان=ابيهعنسالم

حسينبنوسفيانفوقفوه،جماعةابيهعنسالمعنالزهري

غ!ح!.التبيإلىرفعاهكثيربن)2(وسليمان

بهانبأناالذيالحديث"واما"السنن(")3(:فيالبيهقيوقال

حدثنا8[]حهالمؤملبنمحمدأنبأناالمؤذنعبدالخالقالقاسمأبو

حسينبنسفيانعنالعوامبنعبادثناالنميليثنا)4(محمدبنالفضل

انه!:النبيعنهريرةابيعنالمسيببنسعيدعنالزهريعن

)2(

)3(

)4(

.)3/414-415(

خطأ.وهوكثير(بنوسفيانحسينبن)وسليمان)ظ(في

)8/343(.للبيهقيوانطر(،السنن)في)ظ(من

)ظ(.من
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لمالحفاظلان؛غلطهو:الشافعيقالفقد)1(؛جبار""الرجل:قال

.هكذا"يحفظوا

عنحسينبنسفيانبهاينفردالزيادة"هذه:البيهقيقال

وسفيانوعقيلومعمرجريجوابنوالليثمالك:رواهوقد،الزهري

."الرجلفيه)2(منهمأحديذكرلم؛الزهريعنوغيرهمعيينةابن

"الرجل:قولهعلىحسينبنسفيانيتابع"لم:الدارقطنيوقال

يذكرواولم،خالفوه)3(الثقاتلان؛منهوهموهواحد،جبار"

ذلك".

الزهريحديثرفعهفيحسينبنسفيانأيضاالحفاظغلطوقد

."الحديثصائمتينوحفصةأنا"كنت:عائشةعنعروةعن

أصحابمنالحفاظثقات"رواه)4(-:للبيهقيواللفط-قالوا

سعيدبنويحيىجريجوابنومعمرويونسمالك:منقطعاعنهالزهري

يعني:-وغيرهم()وائلبنوبكرعيينةبنوسفيانعمربناللهوعبيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ظ(.من

>ظ(.فيليس

الثقات.منهوهم)وهو)مط()ح(،وفيالئقات(،لانوهم)وهو)ظ(في

.(خالفوه

281(.-)4/927الكبرىالسننفي

بنوعبداللهسعيدبنويحيىجريجوابنومعمرويونس)مالك)ظ(في

وغيرهم.وائلبنوبكر...عمرو

(.الزبيديالوليدبن)محمدإضافةالكبرىفيالبيهقيوعند
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في)1(سفيانووهموا-،وحفصةعائشةأنبلغني:فيهقالالزهريأن

يشتدولم،برقانبنوجعفرالأخضرأبيبنصالحتابعهوقد،وصله

إسماعيلبنمحمدسألت:الترمذيوقال.بمتابعتهماساعدللحديث

."يصحلا:فقال؟الحديثهذاعن

الدهلي.يحيىبنمحمدقالوكذلك

فصل

.اخرهإلى"رجالهلثقةصحيحالحديث"إن:قولكموأما

وجهين:منفجوابه

الصحة،شروطمنشرطالراويثقةأنمراراتقدمما:أحدهما

41[]ظبصحةالحكمتوثيقهمجردمنيلزمفلا،لهاالمقتضىمنوجزء

الحديث.

ولا،الكذبيتعمدلاصادقاكونههيالراويثقةأن:يوضحه

المعتبرةالأوصافأحدوهذا،باطلكذبأنهيعلمماتدليسيستحل

لابحيث؛والتحعطالضبطوصفبقيلكن،الراويقولقبولفي

.86[]ح،الغلطوكثرةبالتغفيليعرف

مافيروي،الناسعنيشذلاأنوهوثانيهما)2(-:-اخرووصف

وليس،عليهجمحابعلامايرويأووأكبر،منهأوثقهومنفيهيخالفه

)ح(.منسقط)في(إلىفيه()قالقولهمن)1(

)مط(.من)2(
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المسيببنوسعيدديناربنوعمروكالزهري،منهذلكيحتملممن

إنماالناسفان؛ونحوهمعيينةبنوسفيانزيدبنوحمادومالك

الذيللمحل؛عليه!لحابعونلابماالائمةهؤلاءأمثالتفرداحتملوا

والضبط.والاتقانالامامةمن،بهتعالىاللهأحلهم

برقانبنوجعفربشيربنوسعيدحسينبنسفيان:مثلفأما

عليه؛!لحابعلابمااحدهمانفردفاذا؛ونحوهمالاخضرابيبنوصالح

راسا.بهيرفعونلاالحديثائمةفان

وهنايزدادفانه؛فيهالثقاتيخالفبما)1(أحدهمروىإذاماو

وهن.على

والليثمالك:مثلروايةعلىهؤلاءأمثالروايةتقدمفكيف

سعيدبنويحيىوسفيانوالاوزاعيومعمروشعيبوعقيلويونس

ضرابهم؟!ومهديبنوعبدالرحمن

فيوعللهبالحديثمعرفةلهمنفيه)2(يستريبلامماهذا

التوفيق.تعالىوبادله،بطلانه

فصل

علىالوقفالحديثبهيعللماغاية"إن:قولكموأماقالوا:

عندالحديثيكونفقد،صحتهيمنعلاوهذا،المسيببنسعيد

()ما(.)ح،مط)1(في

)ظ(.)2(من
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تناقضفلاموقوفا،عنهفينقل،قوليمنبهيفتيثممرفوعا،الراوي

.تصديقهما"أمكنفقد،الروايتينبين

يجبمطلقا؛تردولامطلقا،تقبللاطريقةهذهإن:فجوابه

فيفيهاويتوقف،موضعفيرذهاويجب)1(،موضعفيقبولها

موضع:

أسندوه،أوالحديثرفعواقدالاثباتالثقاتالائمةكانفاذا-

فهذا؛أرسلهأوفوقفهواحدعنهمشذأو،مثلهمليسمنوخالفهم

.سندهورفعهلمنوالحكم،فيهيقدحولا،الحديثفيبعلةليس

هذاحسينبنسفيانحديثكحال،بالعكسالأمركان-وإذا

ولم،وإرسالهوقفهفيخالفهممنإلىولا)2(،إليهيلتفتلم؛وأمثاله

ألبئة،مسنداولامرفوعا87[]حبهالحديثيصيرولاشي!لى،بهيعبأ

.هذاعلىكلهمالحديثأهلوائمة

دائماالزهرياصحابمنالائمةالاثبابالثقاتكانإذافانه

مع؛واحدةمرةمنهمأحدّيرفعهولمسعيد،علىموقوفاعنهيروونه

به)3(،اعتنائهموشدةله،وضبطهم،الزهريحديثحفظهم

يجرلممنيجيءثم،ومسندهومرسلهوموقوفهمرفوعهبينوتمييزهم

،للزهريوصحبتهإتقانهولاحفظهفييدانيهمولا،ميدانهمفيمعهم

(.)ظ()موطن)1(في

)ظ(.منولا()إليهقوله)2(

(.)ظمن)3(
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فيخالف،عليهوعرضه،عنهوسؤاله،لهوحفظه،بحديثهواعتنائه

الاثارنقاديرتابلافانه=زيادةاورفعا)1(أووصلافيهويزيد،هؤلاء

بالصحةلهالحكمإلىسبيلولا،وسهوهغلطهفيالاخبارعللطباءو

.هذهوالحالة

ومرية)2(مجادللجدليتركونهلا،وجدانيلهمذوقيامرهذا

أهلوشأن،الائمةأتباعمنالمقلدينحالوهذه)3(فكيفممار،

عنإليهممانقلتقبلمنهمطائفةكلفترىأئمتهم،معالمذاهب

بقولهعلمو،لهملازمةواكثر،بهاخصكانمنروايةمنإمامهم

وصدقه.وثقتهعلمهعنالاخر)4(يدفعلاكانوان،غيرهمنوفتواه

وأمسلمبنالوليدأو()الاوزاعيلهمروىإذامالكفأصحاب7

وأعبدالعزيزبنعبدالمجيدأوعبدالرزاقأومهديبنعبدالرحمن

يوسفبوأوبعبدانالملقبعثمانبنعبداللهوالمباركبنعبدالله

وأعماربنهشامأومخلدبنالضحاكأوالحسنبنمحمدأوالقاضي

دونهم؛أوهؤلاءمثل)6(هوومنيزيد،بنيونسأوسعتدبنيحيى

يحيىبنويحيىنافيعبنوعبداللهوهبوابنالقاسمابنرواهماخلاف

)ظ(.فيليسرفعا()اوقوله)1(

)ظ(.من)2(

)مط(.من)3(

(.علمهعنيدفع)مط(الافي)4(

مط(.،)حفيليس(الاوزاعي:الهمقوله)5(

)ظ(.منسقطمشل()هوقوله)6(
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وابنمصعببوو)2(نافعبنوعبداللهمسلمةبنوعبداللهبكير)1(وابن

هؤلاء:وقالوا،شاذةوعدوها،روايتهمإلىيلتفتوالم=عبدالحكم

غيرهم.منبمذهبهخبرو،لهلزمو،بمالكأعلم

ولاخلافا،أولئكمنالواحد)3(روايةيعدونلاإنهمحتى

عنيقبلونفلا،الغريبةالأقوالنقلأوالتعريفوجهعلىإلايحكونها

و88[]حالقاسمابننظير،ئقةإماماكانوإن،عنهروىمنكلمالك

قدموا،شيئامالكعنغيرهوروىالقاسمابنروىإذابل،منهأجل

سواهاهماوألغوا،بهاوعملوا،ورجحوهاالقاسمابنرواية

القاضييوسفأبولهمروىإذا،حنيفةأبيأصحابوهكذا*

معنبنالقاسممثل)4(عنهروىثمشيئا،الاملاءوأصحابومحمد

ونوحيزيدبنوعافيةسليمانأبيبنحمادبنوفطرزيادبنوبشر

أبيعنروايةلهممنهؤلاءفوقهوومنزياد،بنوعبداللهالجامع

الأحمرخالدبيونصيروداودبناللؤلؤيزيادبنكالحسنحنيفة

مخالفة،شاذةروايةهذه:وقالوا،روايتهمإلىيلتفتوالموغيرهم

روايةيجعلونولاعنهبمذهبهأخبرهمالذين،أصحابهلرواية

ألبثة.يوسفأبيكروايةزيادبنالحسن

روايةمنكانماعنهيقبلونإنما،الشافعيأصحابوكذلك*

)ظ(.منسقطبكير()وابنقوله)1(

)مط(.منسقط(نافعبن)عبداللهقوله)2(

ية(.)برو)ظ(في)3(

)مط(.منسقط)4(
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ممنغيرهمعنهروىفاذا،وأمثالهموحرملةوالبويطيوالمزييالربيع

إليها،يلتفتوالم؛أولئكروايةيخالفما)1(منهموأجلهؤلاءمثلهو

أعلمأولئكوقالوا:،والزعفرانيعبدالحكموابنثورأبي:مثل

.هؤلاءدونعنهحكوهما)2(ومذهبه،بمذهبه

عبدالبروابنإسناد،بأصحكتابهفيعنهالترمذينقلهمابل

حكاهمار!دبةفييجعلوهلمالعلماء:مقالاتيحكيممنوغيرهما

خلافا.الغالبفييعدونهولا،عنهأولئك

فيها،تكلموا،بروايةعنهراوانفردإذا،أحمدأصحابوكذلك*

علىإلا؛روايةيجعلونهايكادونولا،فلانبها)3(تفردوقالوا:

فيموجودوهذا،عنهالاكثرينلروايةمعارضةيجعلونهاولا،إغماض

.غيرهيروهالمفلانأو،طالبأبوالروايةبهذهانفرد:يقولون؛كتبهم

طالبوأبيوحنبلوصالحعبداللهغيرعنعنهالروايةجاءتفاذا

القاسموابنوالاثرموالمروذيءهانىوابنوالكوسجوالميموني

موسى،بنوبشراصرمبنواحمدجامعبنومثنىمشيشبنومحمد

لهاالناقلكانولو،جدااستغربوها98[]ح؛أصحابهأعيانمنوأمثالهم

ثبتا.إماما

ء)4(
عنهروىمنروايةوقبول،مذهبهنقلفيتوقيااعلىولكنهم

(.منهموأجلهؤلاءامثلهو)ممن)ح(وفي)ظ(،منسقط)1(

)ظ(.من)2(

)ظ(.من)3(

)ح(.فيليس)4(
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كما)1(،معينبناقلمذهبهضبطفييتقيدونولا،الثقاتالحفاظمن

عنه،حكوهاروايةعنهلهمصحتإذابل،الطوائفمنغيرهميفعل

أصحابه.5روماخالفتإذا؛شاذةعدوهاوإن

يقع-بل-يجوزأنهمعالعلماء،مذاهبنقلفيهذاكانفاذا

فيوليس،اجتهادهملتغئر؛بغيرهيفتونثم،بالقولالفتوىمنهم

عنهميوجدقد)2(إذ،غلطهيوجبماهروبماعنهمانفردمنرواية

مع)3(الحديثبائمةفكيف=المسائلمنكثيرفيالجواباختلاف

؟!كلامهيختلفولايتناقضلاالذيرويخراللهرسول

خالفالتي-الزيادةأو-الحديثردفيمنكمأعذرأليسوا

النالس؟!عنبهاشذأوبهاانفردأوراويها)4(

رواتهونقد،مج!يمحديثهضبطعلىمتوافرةوالهمموالدواعيكيف

؟!عنهمالرواةوتمييزالائمةمذاهبضبطعلىتوفرهامنأعطم

عنوالحفظوالاتقانالضبطاهلمنالمذهبأهلغيرروىواذا

أعلمالمذهبأصحاب:قلتم،مذهبهأهلرواهماخلافالامام

أصحابهعنهروىإذاالشيخحديثفيقلتمفهلا،لهوأضبط،بمذهبه

فاصلحتها.،ظاهرةتحريفاتالمتقدمةالاسماءبعضفيوقع:تنبيه

)ظ(.منسقط)1(

(.)ظمن)2(

)عن(.)ظ(في)3(

تها(.)رو)ح(في)4(
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بالشيخأخصهممنوخالفهمعنهموانفردشيئا،بحديثهالعارفون

المنفردهذامنبحديثهاعرفهؤلاءإن:بحديثهواعرف،منه

الشاذ؟!*

فصل

السند.جهةمنالحديثعنالجوابفهذا:قالوا

الدلالة:جهةمنعنهالجوابوأما

حجةلاأنهونبين،الحديثصحةونسلم)1(معكمنتنزلفنحن

وأن،ألبئةذكرتموهالذيالوجهعلىالمحللاشتراطعلىفيهلكم

اربعهناهافان-؛جوازهعلىولابل-اشتراطهعلىيدللالفظه

محللا:بهايصيرمقالات

معا.يخرجاان:أحدهما

شيئا.هويخرجلاأن:الثاني

.فصاعداثلاثةيكونواأن:والثالث

.سبق)2(إن09[]حيغرمولا،سبقإنيغنمأن:الراببع

؟!الحديثمن43[]ظالأمورهذهتستفادأينمن!!العجبفيادله

)1(

)2(

)ظ(.من

(.يسبق)إن)ح(وفي(،يسبقالم()مطفي
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الذيفان؟!عليهبهايستدل)1(التيالثلاثالدلالاتمندلالةوبأي

فان،معهمادخلئالثوجاء،اثنان)2(استبقإذاأنه:لفظهعليهيدل

أنهبصيرةعلىدخللانهقمارا؛كانسبقهما،نفسهمنيتحققكان

يرجوبل،سابقايكونانيتحققلاوهومعهمادخلوإن،مالهماياكل

أكلهيكنولمكأحدهما،كان)3(؛يخافانهماويخاف،يرجوانهما

)4(.
فياستووافإذا،العدلعلىمبناهاالعقودفانقمارا؛سبقهماءلى

يطمئنالذيالعدلهوهذاكان؛والمغرموالمغنم،والخوفالرجاء

سبقهتيقنأو،غرمأوبغنمبعضعنبعضهمتميزواذا،القلبإليه

بهذاالنفوستطبولم،عدلاهذايكنلم؛وضعفهمالقوته؛لصاحبيه

.السباق

بريء،الربحفيشريكهوالذيالمستعارالدخيلاشتراطوأما

وغايته:،مابوجهيقتضيهلا(أنه)الحديثعنفأجبنا؛الخسرانمن

فانهبذ؛ولادخلإذاالمحفلأنعلىيدلفإنما؛المحفلعلىدلإن

وأن،دخولهيشترطأنهعلىيدلولا،الصفةبهذهيكونانيشترط

)6(.الصفةهذهعلىيكون

(.التي)الدلالات()مطوفي(،يستدل)الثلاث()حفي()1

(.عليه)استبقا)ح(في)2(

)ن(.نسخةمن)كاحدهما(أن)ح(حاشيةفيوجاء)مط(،منسقط)3(

)ظ(.من)4(

)مط(.من)5(

)ح(.منسقط)الصفة(إلىيدل()ولاقولهمن)6(
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!يستفاد؟وجهوبأي!؟الحديثفيهذاأينفمن

أعلم.والله،بهخفاءلاظاهروهذا

شبهعنليخرجهالعقد؛هذافيالمحللدخلإلما:قلتمفإن

.شرطا)1(دخولهفيكون،القمار

ليسالعقدأن،كفايةفيهماالكثيرةالوجوهمنتقدمقدقلنا:

شبهعنبه)2(يخرحلمقمارا؛دخولهبدونكانفإنقمارا،بدونه

تلكعنلكمجوابولازائد،أوبعينهباقالشبهذلكبلالقمار،

التوفيق.تعالىوباللهألبئة)3(الوجوه

فصل

لمجمالنبي"أن:عمرابنحديثوهو:الثانيدليلكموأما:قالوا)4(

محللا".بينهماوجعل،الخيلبينسابق

فيهوهمألبثة،ع!ي!اللهرسولعنيصحلاالحديث(فهذا)

بيووعبداللهاللهعبيدأخيعمربنعاصمعلى5مدارفإن؛حاتمأبو

:)6(أخوةأربعةفهم،العمرئينبكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ظ()شرعا(.في

به(.يخرج)قمارا)ح(وفي)ظ(،منسقط

)ظ(.من

.(...دليلكموما:قالوا)فإن)ظ(في

.(الحديثفهذا:)قلعا()ظفي

475(.-474)صاللاحمإبراهيملشيخناوالتعديلالجرحانظر

227



عبداللهماو،بحديثهالاحتجاجعلىمتفق،عبيداللهاوثقهم

مشهور.فيهفكلامهمأماعبدالله،فضعيفانوعاصم

"هو:البخاريفقال)1(:الحديثهذاصاحبعاصمأخوهوأما

فيأحمدالاماموقال."ضعفوه":عديابنوقال."الحديثمنكر

بشيء)2("."ليس:اخرىروايةوفي،"ضعيف":صالحابنهرواية

".بقوي"ليس:الفرويموسىبنهارونوقال.حاتمأبووضعفه

".بثقة"ليس:النسائيوقال.("حديثهفي"يضعف:الجوزجانيوقال

.""متروك:مرةالنسائيوقال.("بالحافظعندي"ليس:الترمذيوقال

من،جمةأحاديثلهسردثم"ضعفوه"،عدي)3(:ابنوقال

المذكور.الحديثهذاجملتها

"صحيحه"،فيحديثهأخرجفانه؛فيهفتناقض:حبانابنماو

الثقاتعنيروي،جداالحديث"منكر:"الضعفاء")4(كتابفيوقال

وافقفيماإلابهالاحتجاجيجوزلا،الاثباتحديثيشبهلاما

".الثقات

)1(

)2(

)3(

)4(

.بخبرهيحتجلا،الحديثاهلعندحالتههذهكانتومن

تكلمهذاعمربن"عاصم:المقدسيعبداللهأبوالحافظوقال

تهذيبفيفيه،الحديثاهلواقوالترجمتهانظر

231(.-)5/228عديلابنوالكامل951(-)13/517

)ح(.منسقط

231(.)5/الكاملفي

)2/127(.لهالمجروحينانظر
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فلا،أحاديثعنهروىوقد،حبانوابنوالبخاريويحيىأحمد:فيه

."ذلكعنغفلاو،فيهقولهعنرجعهلأدري

يعرفلمحاتمأباأن"يحتمل:الحافظالحجاجبوشيخناوقال

."منسوبغيرروايتهفيوقعفانه؛العمريعاصمأنه

ديناربنعمروعندكانلوأنهالحديثهذابطلانعلىيدلوالذي

وأيوبقتادة:مثلعمرو)1(،أصحابعندمعروفالكان؛عمرابنعن

محمد،بنوجعفرأنسبنومالكوالحمادينوالسفيانينوشعبة

وغيرهمالعطارعبدالرحمنبنوداودوورقاءوهشيمسعدبنوقيس

هذا-اصحابهأجلةوهمهؤلاء-يعرفلافكيف،اصحابهمن

؟!ضعفهمععمربنعاصمعندويكون،حديثهمنالحديث

وكان،يجمعمضبوطمحفوظحديثهديناربنفعمرووأيضا،

بنعليقال؛وجمعهوحفظهمنهسماعهإلىيسارعونالائمة

.")2(حديثمئةأربعنحوعنده":المديني

مشهورا؛لكان29[]حعمرابنحديثمنهذاكانفلووأيضا،

المدينةوأهل،بالمدينةموجوداالخيلبينالسباقيزللمفانه

بماالدخيلفيأفتاهمحتى،المسيببنسعيدفتوىإلىفيهيحتاجون

لكانتعمر؛ابنحديثمنصحيحاالحديثهذاكانفلو،أفتاهم

،--")3(.
يقلولم،سعيدفتوىإلىيحتاجواودم،عنهممتوارلهمشهورةسنه

)ظ(.منسقط)عمرو(قولهإلىدينار()بنقولهمن)1(

(.حديثهمنحديثمئة.).)مط(فيوقع)2(

(.بينهممتوارثة)سانة)مط(في)3(
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يجبولا)2(،المحللفيالمسيببنسعيد)1(بقولنلخذ"لا:مالات

عنهيذكرولم،عمرابنبحديثالناساعلممنمالكاانمع،"المحلل

.واحداحرفاالمحللفي

عمر،ابنعنديناربنعمروعند44[]ظالحديثهذايكونفكيف

؟!بحديثهيحتجلامنبهوينفرد،منهمأحديرويهلاثم

فيالحديثبهذااحتجالائمةمنأحداأنيعرففلاوأيضا،

شرطممنغيرهمولاحنيفةبوولاحمدولاالشافعيلا،المحلل

المحلل.

حداولا،كتابهفييخرجهلمالستةالأئمةمنأحدافان،وايضا

فيما-تساهلهفرطمع-نفسهالحاكمصنفولا،الاربعةالائمةمن

منابينالمحللاشتراطعلىودلالتههذا،عليهما=)3(استدركه

!!حسينبنسفيانحديث)4(دلالة

الممتنعمنهذاأغفلوه؟!اوكلهمالأئمةهؤلاءعنهغفلفكيف

وبالله()عليهدلماعلىيدلماإلىعلمهممع،الجميععلىعادة

التوفيق.تعالى

)مط(.فيليسسعيد(بقولنأخذلا:مالكيقل)ولمقوله)1(

)ظ(.فيليس(المحلل)فيقوله)2(

(.)طبقةكأنها()صنفبدل()ظفيووقيع(،يستدركه)أن،ح()ظفي)3(

خطأ.وهو(سفيانحدثنا)دلالة)ح(فيوقع)ظ(،منسقط)4(

محتمل.رسمها()علمهموكلمة،)ظ(من()عليهإلى(الجميع)علىقولهمن)5(
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فصل

جلب"لا:هريرةأبيحديثوهو:التالثدليلكموأما:قالوا)1(

فهوفيهالسبقعلىيستبقانفرساالمتراهنانيدخللموإذا،جنبولا

."حرام

راويهفان؛حكمبمثلهيثبتولا،حخةبهتقوملافحديث

نهإلا؛حالهولا،نسبهولا،اسمهيعرفلا،والحالالعينمجهول

الحديث.هلباتفاقبحديثهيحتجلاهذاومثل،مخزومبنيمنرجل

بينمنبهتفردالمجهولهذافان؛منكرالحديثهذافإن،يضاو

فكيف،لهوحفظهم،بحديثهاعتنائهممع،كفهمالزنادأبيأصحاب

؟!والحالالعينمجهولبهويطفريفوتهم

فيادرجت،الزنادابيكلاممنالزيادةهذهأنمنه)2(يظهروالذي

الناسرواهماهريرةأبيعن39[]حعنالمحفوظوالحديث،الحديث

منأتبعهثمالزناد،أبوبهفحذث؛فقطجنب"ولاجلب"لا:عنه

الراويهذافحمله،آخرهإلىفرسا"المتراهنانيدخللموإذا":عنده

تمييز.غيرمنبهوحدث،عنهالمجهول

بل،قبلهالذيفيكالكلامالحديثهذافيفالكلاموبالجملة

أعلم.والله،أظهربطلانه

016(.)ص/تقدمالاتيهريرةابيوحديث)ظ(،فيليس)1(

مط()فيه(.،)حفي)2(
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فصل

أيهما،الظبيفيالمتقامرينقصةفي:الرابعدليلكموأما:قالوا

.قمار""هذاقال؛الخطاببنعمرنو،إليهيسبق

المحلل،لعدمقمارايجعلهلمعمرلان؛العنكبوتببيتفتعلق

يجوزلافعلإلىاستبقافإنهما؛بالباطلمالأكللانهقماراكانوإنما

فهذا،الاحرامحالفيالصيدأخذوهو،بالاتفاقفيهالسبقبذل

المحلل.فيهدخلوإن،قمار

بهالمالفأكل؛الاقدامعلىجائزفعلإلىاستبقاكانلووحتى

والنصل.والحافرالخفمنليسلأنه؛الجمهورعندقمار

بنزيدبنعلي:ضعفهعلىالمتفقروايةمنالحديثأنمعهذا

التوفيق.تعالىوبادله.)1(جدعان

فصل

غ!يمالنبيإن:البخاريحديثوهو:الخامسدليلكموأما:قالوا

وأنا"ارموا،:وفيه،الحديث....ينتضلون)2(أسلممنبقوممر

".كلكممعكم

منلاربابهوالتقليدالمذاهبنصرةيوجبماذا!اللهفسبحان

)1(

)2(

ماخاضة،اقربالضعفإلىوهو،مضعفوبينموثقبين،فيهمختلفهو

445(.-434)03/الكمال!تهذبانطر.صدوقالاصلفيوهو؛بهينفرد

16(.)ص/تقدموالحديث(،أسلم)من)ظ(منسقط
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صريحومخالفة،بدليلليسبماوالاستدلالالخط!منانواعارتكاب

؟!الدليل

منبوجهالمحللعلىالحديثهذادلالةأين!العجبددهفيا

؟!عليكمحجةإلاهذامثل)1(وهل!؟الوجوه

:يسألفلم،"فلانبنيمعوانا"ارموا:اولا)2(قالغ!ي!النبيفإن

علىفدلشيئا؟احديخرجلماواحدهما؟اومعا؟الحزباناخرجهل

العقد.جوازفيفرقلاان

:يقولأنلهيجوزولا،الحزبينأحدمعيكونلاالمحللإنثم

شأنمن)4(هذافليسهذا،دون)3(الحزبهذامعاو،فلانمعأنا

امور:بعدلاإبالحديثالاستدلال(حينئذ)لكميتمولا،المحلل

بذلك،علمع!ي!49[]حالنبيوان،معااخرجاالحزبينان:أحدها

محللا.وكان،يخرجولممعهمودخل

منبرهانعنمجردةدعوىفدعواه؛ببطلانهيقطعلمإنوهذا،

مقبولة.ولامسموعةتكونفلا،!ي!ورسولهتعالىالله

)1(

)2(

)3(

)4(

(.عليكمحجةإلاهذاومثلالحديثهذا.).)ظ(في

)مط(.)ح(،فيليس

)ح(.منسقط)الحزب(إلىيجوز()ولاقولهمن

)ظ(.من

)ظ(.من
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الفريقين،كلامنوقعقدالاخراجكانإنثانيها)1(::نقولثم

"،فلانبنيمعوأنا"ارموا؟قالفان)2(،عليكمحخةفالحديث

أحدهما.معيكونلاوالمحلل

إخراجيكنلمأو،الفريقينأحدالمخرجكانإنوثالثها)3(:

وا،عليكمحخةيكوننإمافهو،بالحديثاستدلالكمبطل،بالكفية

أصلا.حجةفيهلكمليس

محفلا؟يكنلمإذاالفريقينكلامعلمجمودخولهفائدةفما:قيلفان

الحزبامسك،الحزبينأحدمعصارلماغ!ممالنبيإن:فالجواب

الغالبهوكان؛حزبفيكانإذاغ!يمالنبيانوعلمواالاخر،

رسولفيهليسالذيالحزبفييكونواأنيختاروا)4(فلم،المنصور

معكم"انا:وقال،قلوبهمطيب،منهمذلكعلمفلماع!،الله

".كلكم

التحليل.منبرىءوهو،عليهيدلالذيالحديثمقتضىهذا

4[.ه]ظالتوفيقتعالىوبادده

(.)مط)1(من

)ظ(.من)2(سقط

)ظ(،)ح(.من)3(سقط

.(جوايحتا)()ح،(مط)في(4)
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فصل

محللمعهمايكنلمإذاأنه"وهو)1(:السادس!دليلكموأما:قالوا

وهذا،والمغرمالمغنمبينمنهماواحل!كلدارفقدمعا؛وأخرجا

.القمار"حقيقة

يبطله،ماعنهالكمجوابلاالتي،الكثيرةالوجوهمنتقدمفقد

نأأولىبالمحللفهو؛قماراالمحللبدونالعقدهذاكانإنأنهويبين

لاأنأولىبدونهفهو؛بالمحللقمازا)2(يكنلموإنقمارا،يكون

دونالصورتينإحدىفيقمازا)3(يكونأنيمصورولا؛قمارايكون

اشتراطبعدماقتضاوهكانإلامعنىولافرقايذكرونولا،الاخرى

لاشتراطه.اقتضائهمنأظهرالمحلل

ولا،فبينوه،جوابعثهلكمكانفان،ذلكبيانمناتقدموقد

إليه.سبيل

فصل

التابعينأعلمقولنه)4(إلاهذافييكنلم"لو:قولكموأما

الصحابةعاصرإذاالتابعيأنحنيفةأبيمذهبفان؛المسيببنسعيد

)ظ(.)1(من

(.بدونهوهوبالمحلليكن)وان)مط()ح(في)2(

يكون)أن)ح()مط(،وفي)ظ(،من)قمارم(قولهإلى(يكونالاقولهمن)3(

(.الصورتينإحدىفيقمارم

)ظ(.من)4(
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."حجةقولهكان9[]حهالفتوىفيوزاحمهم

حجة،المسيبسعيدبنقوليكونأنالعجبمن:فيقال

،)1(ء.
حجة!غيرالجراحبنعبيدةابيومعل

الصحابيقولتجعلونلاعندكمالقوليناحدفيفانتموايضا،

؟!حخةالتابعيقوليكونفكيف؛حجة

ماجميعفيالمسيببنسعيداتباعتوجبونلافانتموايضا،

!؟المسألةهذهفياتباعهتوجبونفكيف؛إليهيذهب

وأ،حجةالمسألةهذهفيالمسيببنسعيدقولكانفلو،وأيضا

ساغلما؛المتوهميتوهمهكما،لهعصرهأهلموافقةالحجةكانت

المحلل،فيالمسيببنسعيدبقولنأخذ"ولا)2(:يقولأنلمالك

."المحلليجبولا

المدينةعلماءوإلىنفسهإلىماللثمنإشارةهذاأنوالظاهر

المحلل.فيبقولهياخذوالم-جمهورهماو-وانهم،معه

."عليهالامةأركانثلاثةان"يكفينا:وقولهم

نأعليكميوجبهذافطرد-وأحمدحنيفةواباالشافعي:يريدون

فيهاتأخذواأنالرابعوخالفهمالأئمةمنثلاثةعليهااتفقمسألةكل

مذهب.كلاهليلزموهذا،الأمةأركانثلاثةلأنهم؛الثلاثةبقوله

خطأ.وهو()وقول(مط)في(1)

(.بقولقائلايكونانالمالك)ظ(في>2(
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قالمنكلبهيطالبالذيالبرهانعنبمعزلالتلفيقاتهذهوكل

الدين.فيقولا

كننمانوالرسولدئهإلىفردوهشئءٍفيتنازعئمفان>:تعالىاللهقالوقد

ومن،ذكرتممالىإبالردمرافاين،[ه9]النساء/(لأخراواليؤملاللهتومنون

!؟ذكرتم

شجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلافلاوربك>:تعالىاللهوقال

يوقفولم،وحدهتحكيمهعلىالإيمانفوقف6[،ه]العساء/(!هص

ألبئة.غيرهتحكيمعلىالايمان

.الجمهور"قولهذا"إن:وقولكم

هوالعلماءفيهاتنازعمسألةكلفيالجمهورقولكانفان

الجمهور،عنالائمةأحدبهانفردقولكلبطلانوجب؛الصواب

ولا،الجمهورعنقلدوهمنبهانفردماالطوائفمنطائفةلكلويذكر

إلالهمملجاولا،قولهببطلانالاقرارولا،ذلكإنكاريمكنهم

ه69[]ح.التوفيقتعالىوبالله.التناقض

الاشهاد،رؤوسعلىفيهمنادوامعهمالجمهورقولكانإذاوهم

الجمهور؛قولخلافقولهمكانواذا،خالفهممنعلىبهموأجلبوا

!!والاجماعوالسنةالكتابفيوالحجة،بحجةليسالجمهورقول:قالوا

!؟بالادلةالمكائرةإلىبالرجالالمكاثرةأين:نقولثم

اتباعوالواجب،عنهلكم)1(جوابمالاالأدلةمنذكرناوقد

صت)ظ(.)1(سقط
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اتباعه،تعالىاللهأوجبالذيوهو،كانمنومع،كانأينالدليل

منكانفمنالعلماء،بينالراجحالميزانوجعله،مخالفتهوحرم

.كثرواأوموافقوهقل،بالصوابأسعدكان،جانبه

وقد،حسنا)1(النقلهذارأواالمسلمينجمهور"إن:قولكمواما

.حسن"اللهعندفهوحسناالمسلمونرآهما":ع!ي!اللهرسولقال

:وجوهمنفجوابه

عنقلدتموهمنبهاانفردمسالةكلفييلزمكمهذاأن:أحدها

بعينه.لكمجوابنافهو،خالفكملمنجوابكمكانفما،الامةجمهور

إلىيضيفهوانما،لمجطاللهرسولكلاممنليسهذاأن:الثاني

قوله،منمسعودابنعنثابتهووانما،بالحديثلهعلملامنكلامه

فينظرتعالىالله"إن:ولفظه،عليهموقوفاوغيرهأحمدالامامذكره

لرسالته،فاختارهالعباد،قلوبخيرمحمدقلبفوجدالعباد،قلوب

العباد،قلوبخيرصحابهقلوبفوجدالعباد،قلوبفينظرثم

."حسناللهعندفهو؛حسناالمسلمونراهفما،لصحبتهفاختارهم

عليهجمعماأنعلىدليلفهومرفوعا،صحلو)2(أنه:الثالث

فهو.بعضهمراهمالا،حسناللهعندفهوحسنا،ورأوهالمسلمون

عليكم.حجة

.(166)ص/تقدمالاتيوالخبر)القول(،)ح(،)مط(في)1(

صح(.إن)انهح(،)مطفي)2(
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السباق46[]ظعقدفيالمحلليرونلاكلهمالمسلمينأن:الراببع

ولو،حسننغيرويرونه،وقلوبهمفطرهمتنكرهمنهمكثيربلحسنا،

القلوبتعالىاللهفطرالذيالعدلتماممنوهو،اللهعندحسناكان

وشهدت،فطرهمبهوشهدتحسنا،كلهملرأوه=استحسانهعلى

والقمار،الظلمبقبحشهدتكما؛عنهخلاإذاالعقدبقبح79[]ح

بالحق.المالكلو،العدلوحسن

تندفعلمالتيالفطرإلىذلكفينحاكمكمونحنقالوا:

والتقليد.الرجالاراءونصرة،بالتعصب

شذشذمنوانشاذ،قولالمحللبعدمالقول"إن:قولكموأما

به".الله

:وجوهمنفجوابه

كتابمن)1(دليلقائلهمعليسالذيهوالشاذالقولأن:أحدها

عليهكانولوالشاذ،القولهوفهذا،ع!يماللهرسولسئةمن)2(ولاالله

رسولهوسنةتعالىاللهكتابعليهدلماقولماو،الارضأهلجمهور

القائلينكثرةفان؛الامةمنالواحدإليهذهبولوبشاذ،فليس،ع!يم

به.ويوزنبهيعير)3(للحقوميزانبمعيارليسوقلتهم

)1(

)2(

)3(

)دليل(.)ح(منوسقط)دليل(،منبدلا)شيء(()مطفي

(.)مظمن

)ص/575(،القاموسالواحد.بعدواحداوزنهاأيالدنانير.عثر:يقال

به(.)يعثر)ح(وفي)يعاير(،()مطوفي
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عامية،طريقةهيوانما،العلمفيالراسخينطريقةغيروهذه

.مزجاةوالسنةاللهكتابمنبضاعتهمبمنتليق

والمخالفةعندهمفالشذوذ؛أهلههمالذينالعلمهلوأما

ومخالفتها،الصحابةوأقوالوالسنةالكتابعنالشذوذهيالقبيحة

قولعلىالمسلمونيجمعلمماذلك،بغيرعندهماعتبارولا

مخالفته.تحللاالذيفهذا،يقيناإجماعهمويعلم،واحد)1(

ببطلانالقولكانإذا:المسألةهذهفيلمنازعينانقولونحن

أدلةتكونأنفلابد،والاجماعوالسنةللكتابمخالفاباطلاالمحفل

ادلةتكونانيمكنولا،تضعفلاوقوية،تخفىلاظاهرةبطلانه

ولاإبطالهايمكنكمولا،كثيرةقوئةللاجماعالمخالفالباطلالقول

فالرجوع؛وأطهرمنهابأقوىالادئةهذهبطلانبئنتمفانمعارضتها،

إلابأيديكميكنلموإن)2(،الباطلفيالتماديمنخيرالحقإلى

يوجدلمماالادلةمنلكمذكرنافانا؛عنكمحكيناقد)3(مابعض

الكلاممنذكرناثم،لقولكمانتصرممنأحدذكرهولا،ألبئةعندكم

89[]ح،(به)ومأمورمقدورفرذه؛باطلاكانإنمادليلا)4(دليلاعليها

سبيل.منالمحسنينعلىوما،محسنفمتبعه؛حالاكانوان

(.)مط)1(من

)ح(.منسقط(الباطلفيالتمادي)منقوله)2(

)مط(.من)3(

)ظ(.من)4(

ح(.،)ظمنسقط)5(
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بهاانفردتممسالةكلفيهذاكلامكمنظيرلكمذكرنالو:نقولثم

عليناتحتجونفكيفمنا؛تقبلوهولم،إليهتلتفتوالم)1(،الائمةعن

؟!عليكمبهاحتججناإذامناتقبلونهلابما

.الشذوذ؟هذاينو:قلتمفان

الأمة.سائرعنومقلدوهامتبوعهابهانفردماإلىطائفةكلفلتنظر

والتوفيق.المستعانتعالىوبادله،ذلكبذكرالاطالةإلىبناحاجةولا

فصل

السبقبذليجوزفيماالعلمأهلمذاهبتحريرفي

السب!؟بذليجوزوجهأيوعلى،يجوزلاوما)2(المغالباتمنفيه

:)3(أقسامئلائةالمغالباتأنتقدمقد

تحصيلعلىمعين،ورسولهتعالىللهمرضيمحبوبقسم)4(ث*

.(بالنشاب)والرميوالابلبالخيلكالسباق،محابه

اللهيكرههماإلىموصل،ورسولهللهمسخوطمبغوضوقسم*

وتصد،والبغضاءالعداوةتوقعالتيالمغالباتكسائر،ورسولهتعالى

.()الامة(ح،)مطفي(1)

للمغالبات(.)فيهح(،)مطفي)2(

401(.-)ص/99)3(

)ظ(.من)4(

)بالسهام(.)ظ(حاشيةفيجاء)5(
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شبههما.وماوالشطرنجكالنزد،الصلاةوعنتعالىاللهذكرعن

لعدم؛مباحهوبل،لهمسخوطولاللهبمحبوبليسوقسم*

الاحجار،وشيل،والسباحة،الاقدامعلىكالسباق،الراجحةالمضرة

ذلك.ونحو،والصراع

كانماكلفيهويشرع)1(،الرهنعنمفردايشرع:الأولىفالنوع

الاخرومن،وحدههذامن:الرهنبذلفيهفيشرع،تحصيلهإلىأدعى

ليس،بحقأكلبهالمالكلو.الاجنبيومن،معاومنهما)2(،وحده

.شيءفيوالميسرالقمارمنوليس،بباطلأكلا

ميسربهالمالوأكل)3(،الرهنومع،وحدهمحرم:الثانيوالنوع

منأوكليهما،من)4(أوأحدهما،منكانسواء،كانكيفوقمار

.()المسلمينباتفاقوهذا،ثالب

نردا)7(؛الجمهورعندحرامأيضافهو)6(،الرهنعنخلاإنفأما

شطرنجا.أوكان

)ظ(.من(الرهن)ومعقوله()1

(.وحدهالاخر)ومن)مط()ح(،منساقط)2(

.(()الرهان)مطفي)3(

.()مطمنسقط(4)

(.سائغ)غيربعده)ظ(فيوقع)5(

)الرهون(.)ح(وفي)الرهان(،مطفي)6(

وهو،بعربيوليسمعزب،فارسيبه،يلعبشيء،معروفالنرد:)7(

(.الطاولةولعبة)الزهر،ويسمى321()3/العربلسانانظرالنردشير.
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وقولصحابه)1(وحمدو،حنيفةبيو،صحابهومالكقولهذا

حئه.صحابيعنيحفظولا،التابعينجمهور

تحريمفيوتوفف99[،]حالنزدتحريمعلى)2(الشافعينصوقد

ولهذا،تحريمهلهيتبينلمانهوذكر،بتحريمهيجزمفلم،الشطرنج

ولمكرههمنومنهم،حرمهمنفمنهم،)3(الشطرنجفيأصحابهاختلف

.)4(الحليميعبداللهابوتحريمهتقريرفيوبالغحرمهوممن،يحرمه

فيوتوقف،العوضعنالخاليالنردتحريمعلىنصوالشافعي

:العوضعنالخاليالشطرنج

عنخلاإذا:وقال،ايضاالنزدفيتوقفهطردمناصحابهفمن*

.[47]ظكالشطرنج،يحرملم؛العوض

النزدمفسدةمناعظمالشطرنجمفسدةلان؛القياسمحضوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

والتمهيد)2755(،رقم)2/548(لمالكالموطاانظر:مالكلمذهب

1732(.)3/عبدالوهابللقاضيوالمعونة175(،)17/

-413(.)7/412القديرفتحشرحنظر:حعيفةأبيولمذهب

القناعوكشاف)14/154(،قدامةلابنالمغنيانظر:أحمدولمذهب

.)6/424(

ممااكثربالمرد،اللعبالخبروجهمن"يكرهقالفقد51()7/هالامانطر

مناخفوهي،بالشطرنجاللعبنحبولا،الملاهيمنبشيءاللعبيكره

.النرد"

حجرلابنوالزواجر)11/225-226(،للنوويالطالبينروضةانظر:

.592()8/المحتاجونهاية،(554)2/الهيثمي

.69(-09)3/المنهاجوانظر،)ظ(منسقط
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أولى.فالئرد؛للتحريمالشطرنجمفسدةتنهضلمفاذا،بكثير

الشطرنج.إلىوعداه،النزدتحريمفينصهطردمنومنهم*-

الشطرنجمفسدةفاندليلا؛وضح)1(وتخريجا،أصحوهذا

؛عوضبغيرالنزدتحريمعلىيدلماوكلالئرد،مفسدةمنأعظم

أولى.بطريقالشطرنجتحريمعلىفدلالته

لعب"من:قالأنهع!ي!النبيعن")2(مسلم"صحيحفيثبتوقد

."ودمهخنزيرلحمفييدهصبغفكألمابالنردشير

النبيعنالاشعريموسىأبيحديثمن"السننو"الموطأ""وفي

.")3(ورسولهاللهعصىفقد؛بالتردلعبمن":!ر

)2(

)3(

(.)مطمن

)0226(.رقم

قال(.)انه)ظ(منسقظ:تنبيه

وابن)3894(داودوأبو)2752(،رقم)2/548(الموطأفيمالكأخرجه

المفردالادبفيوالبخاري)4/493(مسندهفيحمدو)3762(ماجه

وغيرهم.(1272و)9126

.فذكرهالاشعريموسىابيعنهندأبيبنسعيدطريقمن

هندابيبنسعيديلق"لم:الرازيحاتمأبوقال،منقطعوسنده:قلت

)264(.رقمالمراسيل."الاشعريموسىابا

.وغيرهالدارقطنيعللانظر،اختلافالحديثفيوقعوقد

كعببنمحمدعنالمحرربنبشيربنحميديرويها:متابعةوللحديث

عصى=إلابهتاتيماينتظرأحدكعباتهايقلبالا:بلفطرفعهموسىأبيعن



هل؛الميسرحرملما)2(سمحانهاللهان:وفقههاالمسالةوسز
)1(

بالباطل؟الماللاكلالمتضفنةالمخاطرةمنفيهمالاجلهو

حراما.يكنلمالعوضعنخلاإذا،هذافعلى

الثردخلاإذا:وقال،الاصلهذا)3(ذلكطردمنطردفلهذا

خلافالقولهذاولكن.حرامايكونا)4(لم،العوضعنوالشطرنح

.سنذكرهكماوالقياسالنص

عنخلاوان،المفسدةمننفسهفيعليهيشتمللماحرمهاو

العداوةيوقعفانهالخمر؛تحريمجنسمنفتحريمه،العوض

عونفيهالمالكلو،الصلاةوعن،اللهذكرعنويصذوالبغضاء،

به؟النفوسواشتغال،عليهالاقبالإلىوذريعة

جهةومن،المغالبةجهةمن:وجهينمنيقوىحينئذالداعيفان

الوجهين.منحرامافيكون،المالاكل01[0]ح

(.ورسولهالله

وغيرهما.215(1/)0الكبرىفيوالبيهقي4()4/70احمداخرجه

بنحميدترجمةفيالثقاتفيحبانابنقاللكن،جهالةفيهوحميد

ا.هـ.(ضعيفإنسانإسنادهفييكنلمإذبحديثه)يعتبر191(:)6/بكر

.غيرهويحتملبشير،ابنهوأنهيحتملوهذا:قلت

.)وتحرير(()مطفي(1)

.الماذا(()ظفي2()

)هذا(.)مط(فيليس)3(

يكن(الم)ظ(في)4(
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وتصرفاتهاالشريعةصولووقياسا)1(نصاأصحالمأحذوهذا

إنماامنو0الذينيأيها>:كتابهفيقالسبحانهاللهفان؛بالاعتبارلهتشهد

!تفلحونلعلكخفاتج!تنبوهالشتطقعملمنرجسىوالازلئملألضاليو1والميسرالحتر

عنويصذكموائمتسرالحمرفىوادطاءاأمبتبهملوقعأنالثئتطنيرلد،نما

فإنوأضذروالرسولوأطيعواللهوأطيعو1!منهوننغفهلالصلؤةوعناللهتجر

.[29-09/]المائدة<المبينائبطغرسولاعلىائمافاعلمونوئتتخ

الاربعةأنخبرووالخمر،والازلامبالانصابالميسرفقرن

الفلاحوعلقباجتنابها،أمرثم،الشيطانعملمننهاو،رجس

ماوهي،فيهاللتحريمالمقتضيةالمفسدةوجوهعلىنبهثم،باجتنابها

الله،ذكرعنالصدومنوالبغضاءالعداوةمنأهلهابينالشيطانيوقعه

.الصلاةوعن

منلا،العملنفسمنناشئةالمفاسدهذهأنيعلماحدوكل

بالباطل؛الماللاكلمتضمنبانهالتحريمفتعليل.بهالمالاكلمجرد

نبهالذيللوصفوإلغاء،النصفيالمذكورالوصفبغيرتعليل

إليه.وأرشد،عليه)2(النص

)1(

)2(

الوجهين.منفاساوهذا

نفسسموابلغتهمالقرآننزلالذينالسلفأن:يوضحه

نظائرهاحذفتوقد،الناسخعملمنأنهاويظهر-(،-نعم)وقياسا)ظ(في

النص.من

)ظ(01منسقط
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)2(:السلفمنواحدغيرفقال،بهالمالأكللاميسرا)1(الفعل

."العجمميسر"الشطرنج

أنواعهفيهوذكرالميسر)3(،فيكتاباقتيبةبنمحمدأبووصنف

وعدها.،وأصنافه

كانولهذا،ميسراكونهعلىزادقدبالميسرالمالأكلأنومعلوم

نفسه،فيمحرمبعملاكللانه؛بالباطللهاكلابه)4(المالاكل

اكلفانه؛الاولبالنوعاكلهبخلاف؛حراموالعمل،حرامفالمال

طاعة.والعمل،حلالفهو،بحق

به؛المالأكلحرموانفإنه؛المباحوهو:الثالثالنوعوأما

تجويزلانبل،حراموهو،نفسهفيمفسدةالعمل(في)لانفليس

لا،مكسباواتخاذه،بهالنفوساشتغالإلىذريعة[101]حبهالمالأكل

فيهرغبتهافتشتذ،النفوسعلىالخفيفواللعباللهومنوهوسيما

لها،وراحةللنفسواجمامإعانةلانه؛نفسهفيفأبيح،الوجهينمن

منفهذاومتجرا،وصناعةعادةجمتخذلئلابه)6(؛المالأكلوحرم

(.()العمل)مط)1(في

رقم)5/288(مصنفهفيشيبةابيابنعندعنهاللهرضيعليعنورد)2(

212(.)01/الكبرىفيوالبيهقي)16141(

شواهد".لهولكن،مرسل"هذا:البيهقيقال،منقطعوسنده

."والقداحالميسر"كتابهو)3(

)ظ(.من)المال(إلى)بالميسر(قولهمن)4(

)مط(.من)5(

به(.)اكل)ح(من)6(
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ومقاديرها.والمفاسدالمصالحفيونظرها،الشريعةحكمة

أسكرماوكثيرها،قليلهاالخمر،حرمسبحانهاللهانهذايوضح

)1(،العقليغئرالذيكثيرهاإلىيدعوقليلهالانيسكر؛لمومامنها

عنويمنعفيها،العباديوقعأنالشيطانيريدالتيالمفاسدفيويوقع

بابمنكثيرهافتحريم،ورسولهتعالىاللهيحبهالذي)2(الاصلاح

سدبابمنقليلهاوتحريمالفساد،فيالموقعةالاسبابتحريم

الذرائع.

كالخمر،ذلكفيرأيتها؛المغالباتهذهحوال)3(تأملتواذا

تعالىاللهيحبهماعنيصدوكثيرها)4(كثيرها،إلىيدعوقليلها

فييكنلمفلو،ورسولهتعالىادلهيبغضهفيماويوقع،ورسوله

اشتملت(قد)وماوقواعدهاالشريعةأصوللكانت؛نصتحريمها

تحريمتوجب=المتماثلينبينالفرقوعدموالمصالحالحكممنعليه

فقد؟!تحريمهعلىدلتقدوالنصوص)6(فكيف،عنهوالنهيذلك

48[.ظ1.لقياسوالنصذلكتحريمعلىاتفق

تعالىاللهرضيالمؤمنينأمير-طالبأبيبنعليسمىوقد

لعقل(.يغير)وكثيرها)ظ(فيوقع(العقليغير)الذيقوله)1(

)مط()الصلاح(.)ح(،في)2(

محتمل.وهو)أصول()مط(في)3(

)ظ(.منسقط)4(

)ظ(.من)5(

)ظ(.منسقط)6(
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)1(
هذه"ما:فقالبها،يلعبونبقومفمر،تماثيلالشطرنج-عنه

.)2(عليهمالرقعةوقلب،("!؟عاكفونلهاأنتمالتيالتماثيل

اللهأعاذهموقد،بهالعبولا،أحلهاالصحابةمنأحديعلمولا

-كأبيبهالعبأنهمنمنهمأحدإلىنسبماوكل،ذلكمنتعالى

الصحابة،باحوالعالمكلينكره،الصحابةعلىوبهتفافتراء-هريرة

بالاثار.عارفوكل

،)3(،
!راللهرسولبعدالخلقوخيرالقرونخيريبيحوكي!

صدمنأعظمالصلاةوعن،تعالىاللهذكرعنصدهبشيء)4(اللعب

بذلك.شاهد[201]حوالواقع!لاعبهبمفيهاستغرقإذاالخمر

عليهيزيدوهالر،الشطرنجويبيحالنرد،الشارعيحرموكيف

؟!مضاعفةبأضعافمفسدة

ابغضوهوالعجمميسرإباحةصحابهو!ي!اللهبرسوليطنوكيف

سلطانالشطرنجبل،العربميسرمنلمجي!رسولهوإلىتعالىاللهإلى

عنه(.تعالىاللهرضيالمؤمنين)امير)ظ(من)1(

مذفيالدنياابيوابن92614(،)5/رقممصنفهفيشيبةابيابنأخرجه)2(

والخلال68،صوالشطرنجالنردتحريمفيوالاجري)49(،رقمالملاهي

وغيرهم.137صالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفي

قالهكماطالبأبيبنعلييدركلمالنهديميسرةلان،منقطيعوسنده

واهية.:اخرىطرقوله.احمدالامام

)ظ(.من)3(

(.اللعب)يبيح)مط(في)4(
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الميسر؟!أنواع

ودمه؛الخنزير)1(لحمفييدهكغامسبالئرداللاعبكانواذا

التنبيهبابمنإلاهذاوهل)2(؟!بالشطرنجاللاعببحالفكيف

؟!الأعْلىعلىبالأدنى

النزد،مفسدةخفةمعورسولهدلهعاصئابالنزدلعبمنكانوإذا

الشطرنجصاحبعنولرسولهتعالىللهالمعصيةاسم)3(يسلبفكيف

وأخذها،ورسولهتعالىاللهيحبماعنوصدهامفسدتها،عظممع

قليلهاودعاء،عمرهوضياع،وجوارحهقلبهواشتغاللاعبها،بفكر

بالعوضالنفوسورغبة،كثيرهاإلىالخمرقليلدعاءمثل،كثيرهاإلى

؟!عوضبلافيهارغبتهافوق

قريبةذريعةأنهاغير)4(أصلامفسدةفيهااللعبفييكنلمفلو

فيمتعئناتحريمهالكانبالقمار؛الحرامالمالأكلإلىالايصال

مايقتضيبهااللعبمجردمنالناشئةالمفاسدوفيكيف،الشريعة

تحريمها؟!

شغلاعظمويشغله،القلبيلهيماتبيحأنهابالشريعةيظنوكيف

()فنذير(.)ح(.)مط)1(في

)ظ(.من)2(سقط

)ظ(5)3(من

غير(.إلاأصلامفسدةبهااللعبفييكن)فلو)ظ(في)4(
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أربابها،بينوالبغضاءالعداوةويورث)1(،ودنياهدينهمصالحعن

المسكريفعلكماوالفكر،بالعقلويفعلكثيرها،إلىيدعووقليلها

علىالخمرشاربكعكوفعليهاعاكفاصاحبهايصيرولهذا،وأعظم

شاربيستحييكما)2(يخافولايستحييلافانهأشد؛أو،خمره

؟!الاصنامعلىبالعاكفمشبهوكلاهما،الخمر

صح)3(فقد:الشطرنجصاحبأما

التماثيل.علىبالعاكفشبههأنهعنهالله

رضيالمؤمنينأميرعليعن

أحمد")4(الإمام"مسندففي:الخمرصاحبوأما

.وثن"كعابدالخمر"شارب:قالأنه

ع!يمالنبيعن

)ظ(.)1(من

)ح(وفي،(خمرهعلىالخمرشاربويخاف،يستحيكما)فكان)ظ(في)2(

.()ويخاف

)ص/924(.راجيعيصحلمانهتقدم)3(

رقم)4/795()المنتخب(مسندهفيحميدوعبدبن)1/272()2453()4(

عباسابنعنحذثت:قالالمنكدربنمحمدطريقمنوغيرهما)707(

وثن(.كعابداللهلقي،ماتإنالخمر)مدمنبلفطرفعه

وله،عباسبنوبينالمنكدرابنبينلواسطةلجهالةضعيفوسنده

تصح.لاعباسابنعنطرق

منعمروبنعبداللهعنصوابه،عليهخطاوهوهريرةأبيعنرويوقد

رافع.بنوالمسيبصالجأبوعنهرواه،قوله

الدارقطنيوعلل)2453(رقم)5/59(شيبةأبيابنمصنفانظر

.)01/114-115(
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بنعبداللهوعن)1(،عباسبنعبداللهعنعنهاالنهيصحوقد

)2(
البئة.ذلكفيمخالفالصحابةفيلهمايعلمولا،عمر

-)3(
تباعهم،والثلاثةالائمة301[]حتحريمهاعدىاتفقولمحد

الشافعيمذهب:يقالأنيجوزفلابإباحتها،يجزملموالشافعيئ

لييتبينفلم؛لشطرنجما"و:قالبل،عليهكذبهذافانإباحتها؛

،)4(
.تحريمها"

بالاباحة.يفت(ولم)،التحريمفيعنهاللهرضيفتولمحف

النزدأوالنزدمنتحريمااشذهيهل:لهاالمحرموناختلفثم

!منها؟تحريماأشد

النرد")6(.منشر"الشطرنج:قالانهعمرابنعنفصح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فأحرقها".،يتيممالوليأنهعباسابنعن"بلغنا:مالكقال

الكبرىفيوالبيهقي)101(رقمالملاهيذمفيالدنياأبيابنأخرجه

.عباسوابنمالكبينللانقطاع،ضعيفوسنده212(،)01/

عننافععنعمربنعبيداللهطريقمن212()01/الكبرىفيالبيهقيأخرجه

حسن.وسندهالنرد"منشرهو:فقال؟الشطرنجعنسئل"أنهعمرابن

عبيدادلهطريقمن)201(.رقمالملاهيذمفيالدنياأبيابنخرجهكما

.فذكرهعمرابنسئلقالعمرابن

)ظ(.من

اللعبنحب)ولاولفظه)7/515(لهالاموانظر،النصهذاعلىأقفلم

النرد(.منأخفوهيبالشطرنج

من)ظ()ولم(.سقط

تخريجه.انفاتقدم
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ذلك)1(.علىمالكونص

.منها"تحريماأشد"النرد:حنيفةبووأحمدالإماموقال

عبدالسلامبنعبدالحليمبنالعباسأبوالاسلامشيخقال

الغالبفانباعتبار؛صحيحالقولين"وكلا:عنهاللهرضيالحزاني

شزبعوضفالنرد،الشطرنجبخلاف؛عوضعلىاشتمالهاالنردعلى

،العوضعلىجميعااشتملاإذاماو،العوضمنالخاليالشطرنجمن

يلهيفكرإلىتحتاجفانهاالنرد؛منشرفالشطرنج،عنهخلواأو

مذهبعلىمبنيةإنها:يقالولهذا،النردإليهيحتاجمماأكثرصاحبها

والدينبالعقلفمضرتهاالجبر)2(،مذهبعلىمبنيةوالنردالقدر،

منتحريمهماكان،العوضعنخلواإذاولكنالنرد،مضرةمنأعظم

وجهين:منتحريمهماصار،العوضعلىاشتملاواذا،العملجهة

لحمبمنزلةفتصير،بالباطلالمالأكلجههومن،العملجهةمن

الميت.الخنزير

منسرقهاوغصبهفان،وجهينمنحرام"هواحمد:قال

."أوجهثلاثةمنحراماصار،نصراني

وبحسب،وضعفهاالمفاسدقوةبحسبويضعفيقوىفالتحريم

الكبرىفيالبيهقيوعند>101(رقمالدنياابيلابنالملاهيذمانظر)1(

.)01/212(

الجبر(.علىمبنيةوالنردالقدر،علىمبنية>هي)ظ(في>2(
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.(1)"بهسباأتعدد

فضر

هذافيالعوضأكلتحريمعلىالناسفاتفقهذا؛عرفإذا

.بالرهانفيهالمغالبةتحريموعلى،النوع

914]ظوالنضالوالابلالخيلبسباقالمالاكلجوازعلىواتفقوا

ماعلىوتفصيلهالجوازكيفيةفياختلفواوإن،الجملةحيثمن

.سنذكره

نذكرها:ونحن،هذااوبهذاملحقةهيهلمسائلفيواختلفوا

والحميرالبغالعلىالمسابقةجوازفياختلفوا:الأولىالمسالة

:بعوض

قوليه-احدفي-401[]حوالشافعي)2(ومالكاحمدالامامفقال

القولفي-والشافعيحنيفةابووقالذلك)3(.يجوزلا:والزهري

.يجوز)4(-:الاخر

والفيل،،الحمامعلىالمسابقةفياختلفوا:الثانيةالمسالة

)1(

)2(

)3(

)4(

244(.-243و)32/227الفتاوىمجموع:انظر

به(.)اسبابه)ح(فيوقع:تانبيه

)مط(.من

الكبيرالشرحمعوالمقنع)13/404-504(،قدامةلابنالمغنيانظر:

.)15/13(

)8/166(.للرمليالمحتاجونهاية)3/347(،الفقهاءتحفةانطر:
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.بعوض(1لبقر)او

أبيأصحاب:وأجازه.الشافعيةوأكثرومالكأحمد:فمنعه

الناقلةالحمامفيأحمدأصحابوبعضالشافعيةوبعضحنيفة

للأخبار.

؟الأقدامعلىالمسابقةفيالعوضيجوزهل:الثالثةالمسألة

صريحا-.عنهالمنصوصفي-والشافعيوأحمدمالك:فمنعه

.-الاماملنصمخالفوهو-الشافعيةوبعضالحنفية:وأجازه

بالسباحة؟المسابقةفيالعوضيجوزهل:الرابعةالمسالة

والحنفية.الشافعيةبعضوجوزهالأكثرونمنعه

.الصراع:الخامسةالمسألة

وهو،فيهالعوضالشافعيأصحابوبعضومالكأحمدمنع

وجوزه؛بالاقدامالمسابقةفيالعوضمنعهفيالشافعينصمقتضى

حنيفة.ابيواصحاباصحابهبعض

.بالأيديالمشابكة:السادسةالمسألة

بالجواز،للشافعيةوجهوفيهاالجمهور،عندبعوضتجوزلا

فييجوزوه)2(فانهم؛جوازهحنيفةابياصحابمذهبومقتضى

منالاتيةالمسائلعافةوتقدمت)البقر(.منبدلا)والصقر()ح(في)1(

)ص/38-24(.

جوزوه(.)فإنهم)ح(وفي(،جوزه)فإنه)مط(وفي)يجوزه(،)ظ(في)2(
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العلم.مسائلفيلمغالبةو،بالاقداموالمسابقة،الصراع

.والعمودوالرمحبالسيفالمسابقة:السابعةالمسألة

حنيفة.أبيصحابوجوزهاحمد.ومالك:بعوضمنعها

.)1(وجهانفيهاوللشافعية

.العوضعلىبالمقاليع)2(المسابقة:الثامنةالمسألة

أصحابمذهبومقتضى.وجهفيهاوللشافعية،الجمهورمنعها

الجواز.حنيفةأبي

.والعلاج،كالحجارة،الأثقالبشيلالمغالبة:التاسعةالمسألة

المشابكةعلىجوزهومنفيها،العوضيجوزونلافالجمهور

.فرقلاإذ،هناالجوازقولهفمقتضى؛والاقداملصراعووالسباحة

.)3(المثاقفة:العاشرةالمسألة

وهو،الشافعيةبعضوأباجهاالجمهور.عندبعوضتجوزلا

حنيفة.أبي[01]حه)4(أصحابمذهبمقتضى

.(قولان)()ظفي(1)

العربلسانانظرالحجر.بهيرمىالذيوهوكمحراب،:مقلاعجمع)2(

993(.1/)1العروسوتاج492(،)8/

)15/143(.المجموعتكملةانظر

مسابقة.نحوفي،الغرةإصابةمحاولةوهو،بالسلاحلاعبه:مثاقفةثاقفه)3(

401(.)12/العروستاجانظر

)ظ(.فيليس)4(
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والحديثالقرانحفطعلىالمسابقة:عشرةالحاديةالمسالة

تجوزهل،المسائلفيوالاصابة،النافعةالعلوممنوغيرهوالفقه

بعوضيى؟

.)1(والشافعيوأحمدمالكأصحاب:منعه

عبدالبرابنوحكاهوشيخنا)3(،)2(حنيفةأبيأصحاب:وجوزه

الشافعي.عن

المسابقةجوزفمن،والسباحةوالصراعالشباكمنأولىوهو

مراهنةصورةوهي،بالجوازأولىالعلمعلىفالمسابقة،بعوضيىعليها

أنه)4(تقدموقد،وثبوتهبهأخبرهمماصحةعلىقريشلكفارالصديق

تحريمبعدرهنهمأخذالصديقوأن،نسخهعلىشرعيدليليقملم

علىالمراهنةجازتفاذاوالجهاد،بالحجةقيامهالديننوالقمار،

.بالجوازأولىالعلمفيفهي؛الجهادالات

الراجح.هوالقولوهذا

علىلاالرميبعدعلىبالسهامالمسابقة:عشرةالثانيةالمسالة

والخرشي)13/504(،والمغني)15/8(،الكبيرالشرحمعالمقنعانظر:)1(

الكبيروالحاوي611(،061-)4/للحطابالجليلومواهب)4/154(،

.(1184/)5للماوردي

والإنصاف)6/446(،الهنديةوالفتاوى055(،)2/الانهرمجمعانظر:)2(

01(.-)15/8الكبيرالشرحمعللمرداوي

24(.)ص/وراجع(،العباسابوالاسلام)وشيخ)مط(في)3(

015(.-146)ص/انظر)4(

257



الغالب.هوكان،مدىأبعدكانفأيهما،الاصابة

.)1(والشافعيأحمدأصحاب:بالعوضمنعها

والمصارعةوالسباحةبالاقدامالمسابقةفيجؤزهامنويلزم

:أمرانبالرميالمقصودفإن،بالجوازأولىهيبل)2(،ههناجوازها

الشبقجنسمنبهوالسبق،مقصوديهأحدفالبعدوالبعد)3(،الاصابة

والابل.بالخيل

موردعلىقاسوهاالتيالصورسائرمنأولىهو،حالوبكل

النصلفيالسبقأثبتفاثه؛يقتضيهالحديثوظاهربالجواز،النص

كالسبقبهالسبقيكونأنيقتضيهذاوالحافر،الخففيأثبتهكما

وهوفكلا،الغايةفيالسبقدونالاصابةيقتضي:يقالنفأمابهما،

أعلم.والله.فقطالاصابةعلىالاقتصارمنأظهرمعااقتضائهمافي

طر

الأقوالهذهماخذفي)4(

.ومعنويلفظي:نوعانوهي

وهي،العامالنفيبعدالنضثبتهماعلىالاقتصار:فاللفظي

الكبيروالحاوي)13/941(،قدامةلابنالمغنيوانطر)مط(،منسقط)1(

237(.)15/للماوردي

)هنا(.)مط(وفيهي(،بلى)هنا)ح(في)2(

(.والاصابة)البعد)مط()ح(،في)3(

)ح(.فيليس)4(
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601[،]حغيرهافييجوزفلا،فقطالحديثفيالمذكورةالثلاثة

انواعجميعمنمستثنىالثلاثبهذهالمالاكلجعلواوهؤلاء

المغالبات.

هذهسائرفانبها؛يلحقحتىمعناهافيغيرهاليسوقالوا)1(:

وتعلم،الفروسيةمنالثلاثةهذهتتضمنهمالايتضمنالمذكورةالانواع

منهذهفاينعليها،)2(البدنوتمرينواعتيادها،الجهاد،اسباب

واللعب،والعلاج،والصراع،والسعي،والمشابكة،السباحة

.قياسولانصفلا؟بالحمام

عهدت05[]ظالتيهيوالابلالخيلانهذاويوضحقالوا:

سابقالتيوهيع!يو،للهرسولعهدفيالصحابةبينعليهاالمسابقة

ولاهولا،قطحمابىولابغلعلىيسابق)3(ولم!ي!للهرسولعليها

عندهم.والبغالالحميروجودمع،اصحابهمناحدّ

البلاد.وفتح،العدوولقاءوالفز،للكز،تصلحالتيهيوالخيل

الجهاد)4(فيبهممنفعةولا،والقلةالذلةفاهل:الحميراصحابواما

منحوافرها()وفهم،القياسافسدمنالخيلعلىفقياسها.البئة

الفهم.ابعدمنالخيلحوافر

)ظ(.من)1(سقط

)ظ(.من)2(سقط

)ظ(.منظيه!إلى)وهي(قولهمن)3(

الجهاد(.)في)مط(منسقط)4(

)ح()ومفهم(.في)5(
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وهي،والحميرالبغالدونالجهادفيلهايسهمالتيهيوالخيل

)1(،القيامةيومإلىبنواصيهامعقودالخيرأنلمجماللهرسولأخبرالتي

وأخبر،عليهاوالقياماقتنائهاعلى!ييهالنبيعنالح!وردالتيوهي

ع!ي!اللهرسولجعلالتيوهي،صاحبهاميزانفيرواثهاوأبوالهابان

منغيرهابخلاف؛الحقمنوالفرالكرعلىوتمرينهاوتعليمهاتأديبها

،لعدوهإعدادابرباطهاالمؤمنينسبحانهللهأمرالتيوهي،الحيوانات

،[6لانفال/]<ألجلزباطومفقؤؤمناشتطعتممالهموأعدوا>:فقال

عرفظهورها،عاداهملمنوالقهرلأربابها،العزضمنالتيوهي

رسولإلىالدوالثأحبكانتالتيوهي،ومعاقلوحصونلهم)2(،

بالنوعطبيعةوأشبههانفوسا،شرفهاو،الدوابأكرموهي،لمجمالله

الإنساني.

701[]حفصل

ونكايته،وتأثيره،منفعتهذكر)3(تقدمفقد:بالنشابالرميماو

فقياسواحد؛راممنفيهمراميلاالذي)4(الجيشوخوفالعدوفي

أبطلمنعليه=ذلكونحو(بالمسالي)والرميوالثقافالمقاليع

فيهكانوان،والحراببالمزاريقوالرمي،ومعنىصورة؛القياس

.بعدهالذيالحديثوكذا(،ه-8)ص/57تقدم)1(

)ظ(.منسقط)2(

72-73(.)ص/)3(

)القوم(.)الجيش(كلمةعلى()ظفي)4(

.()بالمنال()ظفي()ه
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منه.قريباولا،بالنشابالرمينكايةمثلفليسالعدوفينكاية

لاالحديثفيالمذكورة)1(المشهورةالثلاثةهذهفغير،وبالجملة

فيمتنيعمقصودها،)3(يحصلولا،معنىولاصورةلا)2(تشبهها،

بها.إلحاقها

وكثيرحمدوكمالك،الثلاثةعلىالمقتصرينمذهبتقريرهذا

والخلف.السلفمن

والشجاعةالفروسيةفيتستعملالتيالمغالبات:الشافعيةقالت

:أقسامثلاثة

السبقأخذفيجوز،ومعناهالحديثلفظفيهيوجدماأحدها:

في-والحماروالبغل-الاصحعلى-والفيلوالابلكالخيل،عليه

.-الوجهينأحد

بالمقاليعكالرمي،اللفظدونالمعنىفيهيوجدما:الثاني

لمنعو،وجهانففيه؛الاقدامعلىلعدو1ووالشفن)4(والحجارة

اللفظ.عنلخروجه،أظهر

والصراعكالحمام،اللفظولاالمعنىفيهيوجدلاما:الثالث

)ظ(.)1(من

(.)مطمن)2(سقط

(.يخصه)ولا)مط(في)3(

بهينحتحجر:الشفنولعل)والسقر(،)ح(وفي)والصقر(،)مط(في)4(

282(.)18/العروستاجانظر.ويلين
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بالمنع.أولىفهو؛والشباك

عداها،فيماالجوازينفيلاالثلاثةهذهعلىالنص:الحنفيةقالت

سبقلا:بهيريد("؛نصلاو،حافراو،خففيإلاسبق"لا:وقوله

فيفيجوز،الجعالاتبابمنهوالسبقوبذل،ونحوهونافعاكاملا

فهي،الجعالاتبابمنفالعقد،فيهالجعلبذليجوزمساحعملكل

بالثلاثة.تختصلا

ثنا)1(النفيليحدثنا"المترجم"كتابهفيالجوزجانيذكروقد

.شيء"كلفي"السبق:عطاءقال:قالجريجابنعنيمانبنيحتى

المسابقة.فيهتجوزماترجمهبابفيهذاذكر

مذهبويليه،المذاهبأوسعالبابهذافيحنيفةأبيفمذهب

أحمد.مذهبويليه،)2(المذاهبأضيقفيهمالكومذهب،الشافعي

منالمشروعالشبقكانلوالقياسهوحنيفةأبي801[1حومذهب

)3(،الجعالاتبابمنأنهلهيسلمأكثرهمومنازعوه،الجعالةجنس

يفرقوافلم،منعوهاالتيالصورفيالسبقبجوازالقولالحنفيةفألزمهم

لما؛الجعالاتبابمنكانتلوأنهاالحنفيةلزمواو،طائلبفرق

فييشترطلاكما،المتسابقينمنالجعلكانإذا؛محللفيهااشترط

)1(

)2(

)3(

بنيحيقيل)إن)ح(وفيثنا(النفيلي)ثنابدلقال()أنه)مط(في

يه.بأسلاسندهوالاثر.(،.يمان

(.ويليه،أضيقمالك)ومذهب)مط(في

.()الجعالة()ح(،)مطفي
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يعملهمانظيرلهيعمللمنجعلامنهماكلجعلإذا؛الجعالاتسائر

للآخر.هو

بابمنأنهالهسلموافانهم؛الطائفتينبينالالزاممشتركوهذا

واشترطوا،المباحةالاعمالبعضعلىبهااقتصرواثم،الجعالات

الجعالة.بابلقاعدةمخالف!وهذا،منهماالجعلكانإذاالمحللفيها

منفانهشيء؛فيالجعالةمنهذاليس:ثالثةطائفةوقالت

ليسغلبهإذاللآخرسبقاأحدهماأخرجإذاالمتسابقينأنالمعلوم

فكيف،عاقليقصدهلاهذافان؛مالهوياخذ،الآخريغلبهانمقصوده

غالبايكونأن:مقصودهبل)1(خاسرا؟!مغلوبايكونأنالعاقليقصد

حصولفيهاالباذلقصد:والجعالةالمجاهد.يقصدكماكاسبا؛

المسابقة؛بابعكسوهذا.بمالهعليهومعاوضته،الآخرمنالعمل

وتوطيناوتدريباتمريناوشرعتالجهاد،صورةعلىهيالمسابقةفان

قدكانوإن-ويسلبيغلبانيقصدلا[ه1ظ1والمجاهد،عليهللنفس

وأنالعدو،فيالانغماسقصدإذا-المجاهدينآحادمنذلكيقع

للجيشمصلحةتضمنإذايحمدوهذا،تعالىاللهسبيلفييستشهد

إلىبذلكليتوصل؛بقتلهالملكأمرالذيالغلامكحال،والاسلام

.)2(الناسإسلام

)ح(.في)1(ليس

الروميصهيبحديثمن)5003(رقممسلمصحيحفيالقصةهذهنظر)2(

عنه.اللهرضي
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منتمرينالباذلقصدكانإذا،ذلكالمتسابقينفي)1(يتفقوقد

لا،والكسببالغلبنفسهوتفريح،الفروسيةعلىواعانته،يسابقه

وخادمه5كولد،تعليمهيحبمنمعذلك)2(901[]حكانإذاسيما

عليه،الآخرليظهر؛وعلمهسبقهفييقصدقدالباذلوهذا،ونحوهما

قدوهذا.لهبذلماويعطييغلبهأنقصدهويكون،بذلكنفسهويفرح

النظراءمسابقةوهو،خلافهالغالببل،بالغالبليسولكنه،يقع

للمتعلم.المعلممسابقةوالاول،لبعضبعضهم

الناسأنمع،المعروفةالجعالةهوليس)3(هذاأنوالمقصود

وأدخلوها،العلمأهلمنطائفةأبطلها)4(فانه؛الجعالةفيمتنازعون

والقمار.الغررقسمفي

فله،عبديردمن:قال(إذا)فانه؛معلومغيرفيهاالعمل:وقالوا

زمنه.ولاالعملمقداريعرفلم؛كذافله،مريضيشفىومن،كذا

.)6(الظاهريةبعضقولوهذا

قطعا.الصوابوهو،قولهمخلافعلىالأكثرونولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحاشية:فيالناسخقال(اتفق)وهذا)ح(وفي(،اتفقإذا)وهذا)مط(في

.إذا"هكذا:"لعله

.()ظفيليس

.()ظمن

ابطلها(.)فإنهمنبدلا)فأبطلها()ظ(في

)ط(.منسقط

402(.)8/حزملابنالمحلىانظر
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الاجارةبخلاف،معلومغيرفيهاالعملإذ،جائزعقدهيولكن

جعلكماالشفاء؛علىجعلاللطبيبيجعلأنيجوزولهذا،اللازمة

الحيلسيدبالرقيةالشفاءعلىجعلالمجممالنبيلاصحابالحيأهل)1(

الشفاء؛علىالطبيبيستأجرأنيجوزولا،فأبوا)2(استضافوهمالذين

.له)3(مضبوطغيروالعمل،لهمقدورغيرلانه

فصل

يحرمومامنهيحلوماالسبقبذلكيفيةفيالمذاهبتحريرفي

صور:ثلاثوللمسألة

الرعية.احداو،الامامإما:غيرهماالباذليكونأن:أحدها

.وحدهأحدهماالباذليكونأن:الثانية

معا.منهماالبذليكونأن:الثالثة

أحدهما،منأوالمتسابقينمنالسبقبذلطائفةفمنعت*

.غيرهرجلأوالاماممنإلايكونلا:وقالت

محمد)4(.بنالقاسمقولوهذا

أهل(.)جعل)ح(منوسقطمن)مط(،سقط)1(

)مط(.منسقط)2(

رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهالذيالحديثإلىيشيروالمؤلف

عنه.اللهضيالخدريسعيدابيحديثمن)1022(رقمومسلم)2156(،

)ظ(.منسقط)3(

)13/804(.مالكللإمامالمغنيفيقدامةابنونسبه)4(
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نفسهلاتطيبفانه؛أحدهماالباذلكانمتىأنه:القولهذاوحجة

طيببغيرمالهالسابقأكلغلبفاذا،مالهويؤخذيغلب011[]حبأن

طيبعنإلا؛مسلمامرىءماليحل"لا:ع!مالنبيقالوقد،نفسه

)1(
.منه"نمس

تطيبفانه؛عنهماجنبياأوالإمامالباذلكانإذامابخلافوهذا

نفس.طيببغيرمأكولامالهيكونفلا،يسبقلمنالمالببذلنفسه

منهما،واحدكلمنالبذلكانإذاالمنعالقولهذامنيلزمولا

يغلبه،لمنمالهببذلأحدهمايختصقلمفانه؛بالمنعأولىيكوننهو

اللهويسعد،والعملالبذلفيسواءفهما،لهمبذولباذلمنهماكلبل

مالهلاحرازراج،لنفسهخاصمنهماوكل،خلقهمنشاءمنبسبقه

الاخر.عن)2(أحدهمايتميزفلم،صاحبهبمالوالفوز

يأخذولم،مالهإليهرجعسبقفان؛أحدهماالباذلكانإذاوأما

وإن،غنمسبقإنوالاخر،مالهغرممسبوقاكانوإن،شيئاالاخرمن

نأيتبينوبهذا،الجانبينمنالعدلعلىمبناهاوالعقود،يغرملمسبق

انفردالذيالعقدمنأحلمعامنهماالاخراجعلىالمشتملالعقد

.بالإخراجفيهأحدهما

فيالسبقجوازأطلقغ!مالنبيبأن؛القولهذاصاحبجيبو

حليتناولفهو،عنهماخارجبباذليخصهولم،الثلاثةالاشياءهذه

تقدم)ص/117(.)1(

(.(،)ح()على)مط)2(في
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.باذلكلمنالسبق

التزملمافإنه؛"مالهبأكلنفسهتطيبلا"إنه:قولكموأما:قالوا

الذيالاختيارفيالتزامهبحكمأكلهللغالبحل؛مغلوباكونهعنبذله

يتصدقأنغائبهتعالىاللهسلمإننذرلوكمافهو،عليهأحديجبرهلم

التزمه،ماإخراحيلزمهفانه؛الشرطفوجدوكذا،بكذافلانعلى

نفسه.طيبغيرعنكانوإن،أكلهللاخرويحل

طيببغيرالمسلممالأكلمنالشارعحرمهوالذيقالوا:

اذافأما،ماله[111]حإخراجعلىمكرفا)2(يكونأنهو،منهلمس
..)1(

.[ه2]ظ.الحديثفييدخللم؛باختيارهوالتزامهبذلهكان

فطر

:فيقولأحدهما،السبقيبذلأنيجوز:أخرىطائفةوقالتفي

فيجوز.كذافعليكسبقتكإن:يقولأنويكره.كذافلكسبقتنيإن

متقاضيا.طالبايكونأنويكره،باذلايكونأن

،عباسابنمولىوعكرمة،النخعيإبراهيم:مذهبوهذا

.مسعودبنعبداللهأصحابمنوجماعة

حدثنا:"المترجم"كتابهفيالسعدييعقوببنإبراهيمقال

"كان:قال؛إبراهيمعنالاعمشعنإسحاقأبوأخبرنا:صالحأبو

؟يصنعونكانواكيف:لابراهيمفقلت،"عليهيراهنبرذونلهعلقمة

(،)ح(.)مطمن)1(سقط

.(وهامكر)(ظ)في(2)
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نإ:يقولولاوكذا،كذافلكسبقتنيلو:يقولالرجل"كان:قال

.وكذا")1(كذافلكسبقتنيوإن،وكذاكذافليسبقتلن

،عباسبنحمزةأخبرنا:له""السبقكتابفيالدنياأبيابنوقال

الاعمشعن)2(سفيانثناالمباركبنعبداللهأنا،سفيانبنعليأخبرنا

كذافلكسبقتنيإن:يقولأنبأسايرونيكونوا"لم:قالإبراهيمعن

.)3(وكذا"كذافعليكسبقتكإن:يقولأنويكرهون،وكذا

ضر

فلا،الأخلاقمكارممنالسبقبذل:أخرىطائفةوقالت-7

بماعليهيقضيكما؛عليهيجبرهولا،غلبإذاالقاضيبهعليهيقضي

وفىشاء)4(إن:العدةبمنزلةهووإنما،والأموالالحقوقمنيلزمه

.الوفاءعلىيجبرلموإلا،بها

)1(

)2(

)3(

)4(

منصوربنوسعيد)33538(رقم531()6/مصنفهفيشيبةابيابناخرجه

)0692،6192(.رقم)2/342(سننهفي

ابوقالمختصرا،بهالاعمشعنمعاويةبيوالاحوصابي:طريقمن

.)يراهن(بدل()يسابقالاحوص

ثابت.صحيحوالائر

)ظ(.من)وكذا(،إلى(:يقول)ولاقولهمن:تنبيه

المباركابنبينالتحديثصيغ)ح(منوسقط(،سفيان)ئنا)مط(منسقط

.وسفيان

)33584(.رقم)6/536(مصنفهفيشيبةابيابناخرجه

صحيح.وسندهنحوهبهالاعمشعنحرببنعبدالسلامثنا

بها(.)وفىمنبدلابها()وافا)ح(فيووقع،السياقيقتضيهازيادة)شاء(
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فانوكذا،كذافليسبقتكإن:قال"إذا:الثوريسفيانقال

."يعطيهأنعلىيجبرهلاالقاضي

سباقعنالزهريعنيونسأخبرنا:المباركبنعبداللهوقال

."صاحبهيتقاضاهلانفسطيبعنكان"ما:قال؟منهيحلماالرمي

:أمرانفيهالمذهبوهذا

متقاضيا،باذلاالرجليكونانكرهواأربابهأناحدهما.

قبله.الذيلمذهبكأصحاب

منلا،الاخلاقمكارمبابمنفيهالجعلجعلواأنهم:والثاني

الوفاءيوجبلممنعندكالوعدإيفاؤها،يجب)1(التيالحقوقباب

باذلاالرجل[112]حيكونأنكرهواقبلهالذيالمذهبصحابو

للمسلمين،منفعةفيهلمامالهبذلكمنكانباذلا،كانإذالأنهمتقاضيا؛

؛كرهوه،طالبامتقاضياكانواذا،نفعهايعمالتيبالجعالةملحقوهو

.المالباذلإلىنفعهيعودوجهعلىغيرهمالأكلطلبلأنه

منه)2(،طلبغيرمنالمخرجلهبذلإذا-الآخربخلاف-وهذا

يلزمماالطلبوجهعلىأكله)3(كراهةمنيلزملاإذ،أخذهلهجاز

)1(

)2(

)3(

)ظ(.من

.(لها(مط)،()حفية

.(ظ)منسقط
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)1(
طلب.غيرمنجاءإذاأكلهكراهةولا،بذلهكراهةمن

إذاالسبقأكليجوزإنمابأنهصرحمنالمذهبهذاأربابومن

محضا.تبرعايكونوانما،باذلهبهيلزمولا،رهنبهيؤخذلم

أنه:سعيدبنيحيىعنأيوببنيحيىأخبرني:وهبابنقال

واحدةجزاءيكنمالم،بأسفلاالرميفيالرجلسبق"إذا:قال

."صاحبهبهيلزماو،رهنبهيؤخذأو،بواحدة

ثناعبيدبنيعقوبحدثني)2(:كتابهفيالدنياأبيابنقال

.فذكرهوهبابنأبناسلمةبنمحمد

اشترطوقد،قطلازمافيهالعوضيجعللمأنهيقتضيالقولفهذا

بهالمراديكونأنيشبههذا،بواحدةواحدةجزاءيكونلاأنفيه

المذاهب.أضيقمنوهذا،الجانبينمنالتسبيق

"تهذيبكتابهفيقالفانه؛جريربنمحمدجعفرأبيمذهبوهو

الفاضل؛أوالسابقإلىالسبقأداءمنالمسبوقامتنع"واذا:)3(الاثار"

معتاضعلىعوضايستحفهلملأنه؛إليهذلكأداءعلىيجبرلافانه

الاخلاقجميلومن،فحسبعدةهووإنما،بهاللهألزمهولا،عنه

بينخلافلا)4(لأنه؛عليهيقضلم،بهبالوفاءشحفان؛بهالوفاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)ظ(.منمن(يلزم)ماقوله

حسن.سندهوالاثر"السبق"اي

منه.المطبوعةالاجزاءفيليس

من)ظ(.سقط
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لهيفلمثم،معلوممالهمنشيءهبةرجلاوعدلورجلاأنالجميع

".بهعليه)1(يقضىلاانهبشيء

:فقال،سؤالانفسهعلىاوردثم

فيهذلكجازفيماالسبقبإجازةع!يمالنبىخصكيف:قيل"فان

،المخرجمالفييلزموحقوجوبغيرعلىمنهيخرجماكانإن

."!؟وغيرهالسبقعلىجائزةوالهبات

:قالبانعنه[131]حواجاب

لالزامهيكنلممنهذلكخصفيماالسبقجواز"خصوص

)2(،غيرهالملاهيسائردوناللهووجهعلىلكونهذلكوإنما،للسبق

."حالكلعلىبهفمأخوذبهالوفاءالمسبقبهوعدماأنعلىلا

ولا،كالوعد،تبرعالمسابقةفيالمالبذلانالقولهذاوحجة

لمفانه؛معاوضةيبذللمالباذلفان؛يستحببل،بهالوفاءيلزم

لمنوتبرععطيةهووإنما،المالمنلهبذلهماعوضإليهيرجع

الفقهمنباباوسورةحفظإلىيسبقمنوعدلوكمافهو،يسبق

.المالمنبشيء

به.عليهيقضىولا،بهاالوفاءإلىيندبوالتبرعات:قالوا

المذكورةالثلاثة53[]قلمج!يمالنبيتخصيصهولاءعلىأوردواذا

(.يقتضيلابهح(اله،)مطفي)1(

)مط(.منسقط)2(
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المذكورةبالثلاثةالتخصيصأنجوابهمكانغيرها؛دونبالسبق

والصائمالحاجكاعانة؛الحقعلىإعانةفيهافالسبق،الحقمنلكونها

حقعلىبذلفيهاالمالفبذل،وغزوهوصومهحجةعلىوالغازي

غيرها.بخلاف،وطاعة

المالباذللانأصلا؛محللإلىحاجةفلاهؤلاء،قولوعلى

كما،أخذهغلبفأيهما،تعالىاللهطاعةعلىأقوبدكانلمنيبذله

من:ويقول)1(؟المسألةعنأهلهبعضيسألكانأنهالشافعيعنيذكر

فلهقتيلا،قتلمن:الامامكقولوهذا.درهمااعطيتهفيها؛اجاب

يجعلمماوكذاكذافله؛المشركينرؤوسمنبرأسجاءومن،سلبه

للنفوسمرغباذلكليكونبر؛عملفيغيرهفضلكمن؛الجعلفيه

مج!ي!النبياستثناهولهذا،ومرضاتهتعالىاللهطاعةعلىبهيستعانفيما

الباطل.اللهومن

.)2(وتقريرهالمذهبهذاتحريرفهذا

فصل

اجنبي،اوالاماممنالجعلبذليجوز:اخرىطائفةوقالت*

إلىالسبقيعودلاانبشرطجازأحدهما،الباذلكانإنماو

اثنينكاناوان،يليهلمنكانغيرهما،معهماكانإنبل،المخرج

.114[]ححضرلمنكان،فقط

(.مسألة)مط()عنفي)1(

)مط(.منسقط)2(
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.بحالسبقهإليهيعودلاالسبقمخرجأنالقولهذاوسر

الطرطوشي:بكرأبوقال)1(،مالكعنالروايتينإحدىوهذا

.المشهور"قولهوهو"

علىوالاوزاعيومالكربيعة"اتفق:عبدالبر)2(بنعمرأبووقال

."حالكل)3(علىبهاالمستقإلىترجيعلابهاالمستبقالاشياءأن

.بحالمخرجهإلىهؤلاءعنديرجيعلاالسبقأنيريد

."وغيرهموالثوريحنيفةبووالشافعي"وخالفهم؟قال

لمن-طعمةسبقهكان؛المخرجسبقفإذا؛القولهذاوعلى

لا.أمذلكشرطسواء؛حضر

)4(اشترطإذاأنه:عنهوهبابنرواهاثانيةروايةمالكوعن

يكنهلمأومخرجاكانسواء؛جازسبقلمنالسبق

يكونوانماحضر،لمنطعمةيكونلاالروايةهذهوعلى

للسابق.

للحاضرين؛طعمةالسبقيكونأنالروايةهذه(على)شرطفإن

الباجيالوليدلابيوالمنتقى)3/1738(،عبدالوهابللقاضيالمعونةانطر)1(

/4(.)431

84-85(.)14/التمهيدفيمعناهانظر)2(

)ح(.)ظ(،منسقط)3(

)اشرط(.)ح(وفي)شرط(،)ظ(في)4(

ية(.الروهذه)شرط)مط(في)5(
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"وهكذا:قال.العلماء"معظمقولفييجز"لم:الطرطوشيفقال

لمغيرهما؛معهمايكنولممعااخرجافان،مالكقولعلىيجيء

مذهبه.فيواحداقولايجز

:روايتانذلكفيفعنه؛محللمعهماكانوان

عنه.المشهورةوهي،محلليكنلملوكما؛المنع:إحداهما

فيالمسيببنسعيدبقولنأخذ"لا:مالكقالعبدالبر:ابنقال

."الخيلفيالمحلليجبولا،المحفل

.("عنهالمشهورة"وهذه:شاس)1(ابنقال

المسيب.بنسعيدكقول؛بالمحلليجوزأنه:الثانيةوالرواية

وجمهور،المسيبابنوقول،قوليهمنالاجود"وهو:عمرأبوقال

.")2(وغيرهالموازابنواختاره،العلمأهل

فصل

أنه]و[،بحالسبقهالمخرجإلىيعودلاأنه:القولهذاوحجة

الجعليبذللاالانسانلان؛جعالةيكنلم،غالباكانإذاإليهعادمتى

سبقأحرزفلوسابقاكانفاذا،يعملهعملعلى)3(لنفسهمالهمن

غيروهذا،هويعملهعملعلىجعلانفسهمالمنبذلقدلكان؛نفسه

.(165)ص/وراجع341(،)2/الثمينةعقدالجواهرفي()1

.(1/486)4التمهيدانظر)2(

.(من)مطسقط)3(
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.فائدة[11]حهبذلكلهيحصللافانه،جائز

يسلم،نواما،يغرمنإمالأنه؛القمارشبهففيه،وأيضا:قالوا

محالة.لاغارمفانه؛أجنبياكانإذاالجاعلبخلاف،القمارشأنوهذا

لأنه؛للسابقجعلهالذيالمالبذليلزمههنافالجاعلقالوا:

.نظائرهفيذلكيلزمكما،وجدوقد،عملعلى)1(بذله

الوفاءيلزمهفانه،ألزمالمدينةأهلصولعلىوهذاقالوا:

المهر،عنكثقدوأناتزوج:لغيرهقالكمن،تقريراتضمنإذابالوعد

عندهم،خلافبلاوهوهذا،ونحوعنكوفيناووكلواستدن

..)2(.
عندلا.وبحلاف

وأصحاب،الأصحاببينخلافففيه،تقريرايتضمنلمإذاوأما

كانومتى،جاعلفهومطلقايغرمالجاعلكانمتى:يقولونالقولهذا

نابيناو،ويغرميغنمانبيندارسواء،مقامراكان،امرينبيندائرا

المخاطرةهيالمقامرةلان؛ويسلميغنمأنبينأو،ويسلميغرم

عندهم.

إبطالعلىالدالةالوجوهذكرعندالحجةهذهفيما)3(تقدموقد

)4(.المحلل

)ظ()بذل(.)1(في

.()ح،()ظمنسقط(وبخلاف،)ععدهمقوله(2)

.()ح،(مط)منسقط)3(

بعدها.فما(501)ص/راجيع(4)
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فصل

ومنأحدهما،منالسبقيكونأنيجوز:أخرىطائفةوقالت

نإلكن،بذلهمنالمسبوقامتنعإذابهويقضى،ثالثومنكليهما،

شيئا.يخرجلابمحللإلايجزلممنهما،كان

والاوزاعيواسحاقوالشافعيحنيفةبيوأحمدمذهبوهذا

.)1(المالكيةمنالموازبنو[ه4]ظوالزهريالمسيببنوسعيد

لهما.السبقليحللودخوله

بينهما،كانالاخرسبقفيحدهماوهواشتركإذاهذا،وعلى

وان،شيئامنهيأخذالم،سبقاهوإن،السبقينأحرزبسبقهماانفردوإن

للمحلل.شيءولا،سبقهواحدكلأحرز،معاجاءوا

عليها)2(.لكلاموهؤلاءحجةتقدمتوقد

فصل

المحللدخلإنما:قالواأنهمإلاهذا،مثلأخرىطائفةوقالت

لهما.لالنفسهالسبقليحل

الروايتين،إحدىفي-بالمحللقوله-علىمالكقولوهذا

)6/314-315(،الصنائعوبدائع)13/804(،قدامةلابنالمغنيانظر:)1(

الباجيالوليدلابيوالمنتقى)25/291(،للماورديالكبيروالحاوي

.)4/431(

225-227(.)ص/157-158،انظر)2(
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الجولنيالمعاليأبووحكاه،الشافعيةمنخيرانبنعليأبيواختيار

للشافعي.قولا

ثمبعدهالاخرجاءثمأحدهماسبقإذا116[]حهؤلاءقولوعلى

لافانهالاخر؛سبقدونخاصةنفسهسبق)1(السابقأحرزالمحلل

السبقليحلدخلوإنماهو،لاجلهيدخللمالمحللفان)2(؛يحرزه

ملكعلىفيبقى،يسبقلملأنهأيضا؛)3(المحلليحرزهولا،لنفسه

صاحبه.

؟!مسبوقوهويسلمفكيف،مسبوقصاحبهفان)4(فاسد،وهذا

ماليأخذولا،غلبإنمالهيؤخذوكيف!؟للسابقحصلتفائدةوأي

؟!غلبهإنصاحبه

سبقالسابقأحرز؛للثالثالمخرجينوأحدالمحللسبقفان

دخلإنمالانههؤلاء؛عندوحدهللمحللالاخرسبقوكان،نفسه

الثالب.سبقوقد،سابقاجاءإذالنفسهالسبقليحل

هوواشترك،أيضاالاخرهذاسبققدالاولفان،ايضافاسدوهذا

والاولهواشتراكهمعبسبقهالمحللينفردفكيف،سبقهفيوالمحلل

ولا،والشرطالعقدموجب(من)ليسهذاأنومعلوم؟!سبقهفي

)ظ(.من)سبق(إلى)احدهما(قولهمن)1(

(.المحلللان؛يجوزهلا)فإنه)ح(وفي(،الأن)مط(في)2(

(.المحلليجوزه)ولا)ح(وفي(،للمحلليجوزهالا)مط(في)3(

.()فإنه()حوفي،(الان()مطفي(4)

.()ظمن()5
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منوتارة،الشارعمنتارةتتلقىالعقودومقتضيات،الشرعموجب

العاقد.منولا،الشارعمنلا،جمملقلموهذا،المتعاقدين

الثالبثم،بعدهالمخرجينأحدجاءثم،المحللسبقوان

الصحيح.هووهذا،القولينعلىالسبقينالمحفلأحرز"بعدهما

المحللبينالثالبسبق:الشافعيةمن)1(أخرىطائفةوقالت*

المحلللان؛)2(الثانيالمحللبهيختمنالثانيوسبق،نصفينوالثاني

انفردوقد،سبقهفيفيشتركان،الثالبسبقفياشتركاقدلثانيو

)3(.بسبقهفيختص،الثانيبسبقالمحلل

،مسبوقوالثانيسبقهما،قدالمحلللانأيضا)4(؛وهموهذا

!؟السابق()يشاركفكيف

."الثالبسبقفيوالمحفلهواشتركا"قد:وقولهم

بل،غيرهفيهيشركهلمللأولحصلالذيالسبقفان؛مسلمغير

وسبقمقيد،الثانيفسبق،الاولبسبقملغىالثانيوسبق،بهانفرد

حقيقة.السابقفهو،مطلقالاول

)ح،ظ(.من)1(سقط

(.المحللبه)يختص)ح(وفي(،محللبه)يختص)ظ(وفي)مط(،من)2(

(.سبقهفيختص،الثانيسبق)في)مط(في)3(

)ظ(.من)4(

(.السابقيشرك)كيف)مط(وفي،ظمن)5(
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.وحده)1(للثانيالثالثسبقيكونبل:منهمطائفةوقالت*

كانلماالثانيأنىرالقولهذاقائلوكأن،الاولمنأفسدوهذا

؛الاولإلىالسبقمنهفاخرج،حقهفيالوصفين117[]حاعتبر؛سابقا

سابقا.لكونهالثالثسبقوأعطاه،مسبوقالكونه

سبق)2(لووهو،مطلقاسبقاسبقهماقدالاولفان،غلطهذالكن

سبقهمعالثالثسابقسبقإذافكيف،سبقهيستحقلافقطالثالث

لهم؟!

."الوصفانحقهفيفيراعى،مسبوقسابق"إنه:وقولهم

؛الاولبسبقملغىسابقاوكونه؛مسبوقهوبل:يقالأنجوابه

.غيرهيسبقهلمإذاسابقاكونهينفعهإنمالانه

فصل

للمحلليكنلممعا،والآخرالمحفلوجاءأحدهما،سبقوان

الاولى.الطائفةقولعلىالاخروسبقنفسهسبقالسابقويحرز،شيء

لملانه؛المحلليأخذهلاله)3(الآخرسبقيكونهؤلاءقولوعلى

.)4(لنفسهالسبقليحلكانإنماالمحللدخوللان؛الاولولا،يسبقه

خطأ.وهو(وحدهالثانيسبقيكون.)ظ().في)1(

سبق(.لو)وهومنبدلا)وسبق()ظ(في)2(

اله(.)مط(فيوليسباخذه(،إلالهالاخر)سبق)ح(في)3(

مط()بنفسه(.،)حفي)4(
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وتأخر،بعدهالمحللوجاءأحدهما،سبقفاذاهذا،وعلى

قولوعلى،لسبقهال!بقينالاوليحرزالأولينقولفعلى،الثالث

وقد،لنفسهالسبقليحلدخللأنه؛للمحللالثالثستقيكونهؤلاء

الثالث.سبق

فصل

إلا؛بمحفلإلايجزلم؛معاأخرجاإذا:أخرىطائفةوقالت*

أعطاهما.،سبقاهوإن،منهمايأخذلم،سبقهماإنالمحللأن

"شرحفيبلدجيابنحكاه،حنيفةأبيمذهبفيقولوهذالأ

نإ:المحللفي"وقيل)1(:المحللمسألةفيفقال،"الفتوىمختار

جائز"وهو:قالمنهما".يأخذلمسبقهماوإنأعطاهما،سبقاه

ايضا".

البحرين""مجمعشرحفيالساعاتيابنوذكره،الشارحلفطهذا

.له)2(

:[ه]ظهوجوهمنللأصولومخالفة،جدابعيدةالطريقةوهذه

سابقا.كانإنيغنمولا،مسبوقاكانإنيغرمأنه:أحدها

محللايكنلم،أخرجولو،غرامتهتلزملمما،يغرمأنه:الثاني

اخر.محللإلىالعقدو]حتاج

)4/916(.المختارلتعليلالاختياروانطر)ظ(،منسقط)1(

)ظ(.منسقط)2(
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:والعدل،العدلعلىمعاأخرجاإذاالعقدهذامبنىأن:الثالث

أخذ،سبقإنبل،الاخرعنيتميزلاالمتسابقينمنواحدكل)1(أن

سبق؛إنويغرم،سبقإنيغنملاالمحللكانفإذا،غرمسبقوإن

عدلا.هذايكنلما[18]ح

يحلمحللدخولالمقصودأنيلحظ)2(القولهذاقائلوكأن

لانهمنهما؛شيئايأخذولاالجمهور،قالكما،لنفسهلالغيرهالسبق

نأيجوزفكماكأحدهما،يكونبلمحللا،يكنلم،سبقإنأخذلو

نأفيجوز:فيقالوحينئذ،سبقإذايغرمأنيجوز،سبقاذاياخذ

ولا،سبقإنيغرمفكيفوالا،محللاكونهعنويخرج،معهمايخرج

سبق؟!إنيغنم

،يغرملمسبقأخذ،سبقإن:قلتمأنكمكما:يقولأنولقائله

عنليتميز؛للمحللخاصةهذاوجعلتمظلما،هذايكنولم

وهومغلوبا،كونهمعيسلمنوإما،يغنمنإمافهو،المخرجين

علىتنكرونفبم،غرممغلوباكانوإنفانه،المخرجينأحدبخلاف

)3(؟أا"
جاءإنيغنمولا،مسبوقاجاءإنيغرمأنخاصيتهبل..بهيمولىمن

خاصيةكانتفإذامحللا،يكوننعنلخرج،غنملولانهسابقا؛

نأبينفرقفأيأصلا،والغرمالغنمبيندائرايكونلاأنالمحفل

واحدكانإن)والعدل)مط(وفي(،المتسابقينمنواحدكان)إن)ظ(في)1(

(.المتسابقينمن

)مط(.فيليس)2(

)مط(.من)3(
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عنصنتموهفكما؟!ويسلميغرمأو،ويسلميغنمأنبيندائرايكون

كانإذاالمغنممننحنمنعناه؛عنهماليتميز،مسبوقاكانإذاالغرامة

بعينه.المعنىلهذا،سابقا

ماوكلالمأخذ،فيومثله،المعنىفيقولكمعكسالقولفهذا

ولممسبوقاكانإذابهنلزمكم،يغنمولمسابقاكانإذابهتلزمونا

.يغرم

ولا،قولكمولا،القولهذايقتضيمافيهليسوالحديث:قالوا

ولكن،بهقولناتبطلواأنيمكنفلا،القولينمنواحدايبطلما)1(

القمار-منبهالعقدخروجإلىأقربالقولينأيفيالترجيح)2(يبقى

؟-القمارعنيخرجبالمحللكانإن

مكافئايكونأنهغير،بالحديثلهتعلقفلا،المحللحكموأما

فحسب.سبقاهإنيأمنولا،والركوبالرميفيلهما)3(

فصل

،والطرق،الاقوالهذهتأمل:الدخيلللمحللالمنكرونقال

911[]حومناقضة،لبعضبعضهاومصادمة،المحللفيواختلافها

الأصلفسادعلىيدلواللوازمالفروعوفساد،لبعضبعضها

كثير،اختلاففيهيقعأنفلابداللهغيرعندمنكانماوكل،والملزوم

)ط(،)ح(.)1(من

)ح()يانفي(.)2(في

)ح(.في)3(ليس
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الحديثدلولا،الاخرمنبالصحةباولىالاقوالهذهمنواحدوليس

بعضا،بعضهايصادماراءهيوإنما،منها)1(شيءعلىئبوتهتقديرعلى

مناقض.بكلوكل،معارضبكلفكل،بعضابعضهاوينقض

نإ:زيدبنجابرعندرجل"قال:ديناربنعمروقالوقد:قالوا

اعفثكانواإنهم:فقالباسا،بالذخيليرونلاكانوامحمدصحاب

ذلك")2(.من

كانوا"إنهم:جابروقول،وجلالتهمالصحابةفقهإلىفانظر)3(

.("دخيلإلىيحتاجواأنمنأعفث

أخبرنا:صالحأبوحدثنا:"المترجم"كتابفيالشعديقال

.فذكره:عمروعنعيينةابنعنإسحاقأبو

ذلك.منأفقهكانواوإنهم:زيدبنجابرقالكمانقولونحن

فصل)4(

فرقتين:التحليلمنكروافترقثم

مشهوروهو(،مطلقا)الاثنينمنالاخراجمنعت:إحداهما*

)تقدير(.منبدلا)تقرير()مط(فيووقعمنها(،شيء)على)ظ(منسقط)1(

19(.)ص/تقدم)2(

)فانظر(.)ح(فيليس)3(

)ظ(.منفصل(.ذلكمنأفقهكانوا)وإنهمقوله)4(

فقط.)ظ(من)5(
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بقوله.قالومنمالكمذهب

محلل.بغيرجوزتهوفرقة-ك!

بنعبيدةأبيعنالمنقولمقتضى"وهو:الاسلامشيخقال

وإنما،المحللاشترطمنالصحابةفي)1(علمتوما-:قال-الجراج

قالولهذا،الناستلقاهوعنه،المسيببنسعيدعنمعروفهو

يجبولا،المحللفيالمسيبسعيدبنبقولنأخذ"لا:مالك

القمار،إباحةوهيبة،قائلههيبةالقولهذامشىوالذي".المحفل

عندسعيدعظمةفاجتمعقمارا،كونهعنللعقدمخرجهذاأنوظنوا

باحهكماال!بقإباحةمنبديكنولم،وقبحهالقماروعظمة،الامة

الاسلامعالمقالوقدمنهما،الاخراجمننصنيمنعولم!ير،النبي

والله.القولهذامشىالذيفهذا.قمار"بدونهالعقد"إن:وقتهفي

أعلم.

ضر

ضعفلتعلمالماخذ؛وهذه،المذاهبهذهالمنصفأيهافتأمل

من012[]حوارتوى،طائلغيرمن)2(العلممنشيئاقمشمنبضاعة

منعلىوأنكر،علمبلاقلدهالذيالقولغيروأنكرمورد،غير

.)3(.
قلدهمنوقولمذهبهفكأن،لهوانتصر،بهه[6]ظوأفتى،إديهدهب

)ظ(.)1(من

.السياقيقتضيهازيادة)2(

)ظ(.منسقط)3(
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)1(المحكمفهو،والسنةالكتابعلىعيارابل،الامةعلىعيارا

،وقرره،بهاحتجمنهماقلدهمنقولوافقفما،متشابهةونصوصهما

فولههوالراجحفالميزان،فوضهأوتأوله،خالفهوما،بهوصال

وأئمةوالتابعينالصحابةمنالعلماءمذاهبأهدرقد،ومذهبه

لها،متبعغيرعنها،راغباردهامننظرإلافيهاينظرفلا،المسلمين

!!اخرىشريعةكانهاحتى

علىهوالذيوالمرتع،الذميمالخلقهذامناللهإلىنبرأونحن

ماأقوالهممنونتخير،المسلمينعلماء)2(ونوالي،وخيمأصحابه

،كانمنكائنا،أحدبقولنزنهمالا،بهماونزنهاوالسنةالكتابواقق

ويخطىء،يصيبرجلا!يمورسولهتعالىاللهدونمننتخذولا

.)3(.
ماكلفيغيرهمتابعة-نحرمبل-ونمنع،قالماكلفيلمحنتبعه

فيه.خالفه

علىذلكفيفنحن،إليناعهدهمفهذا،الاسلامأئمةأوصاناوبهذا

التوفيق.تعالىوبالله،خالفنامندون؛وهديهموطريقهممنهاجهم

فصل

بابمناو،الاجاراتبابمنهو)4(العقدهل:قيلفإن

(.)مطمن)1(سقط

)ونتولى(.)مط(وفيونتوالى(،،وخيم)الصحابة)ح(في)2(

)فنتبعه(.منبدلا)فيما()ح(في)3(

باب(.منالعقد)هذا)ح(وفيهو(،العقد)هذا)ظ(في)4(
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،والالتزاماتالنذوربابمنأو،المشاركاتبابمنأو،الجعالات

برأسه،قائم،بنفسهمستقلعقدأو،لتبرعاتوالعداتبابمنأو

العقود؟هذهعنخارج

فيداخلغير)1(،برأسهقائم،بنفسهمستقلعقدإنه:فالجواب

عنه.أحكامهالانتفاء،العقودهذهمنشيء

:وجوهفمن،الاجاراتعقودمنكونهبطلانفاما

العمل؛فيالشروعقبلفسخهمنهمالكل،جائزعقدأنه:أحدها

.الإجارةبخلاف

مقدورامعلومايكوننولابدالإجارةفيالعملأن:الثاني

أيسبقيدريولا،مقدورولاله)2(،معلومغيرهاهناوالسبق،للأجير

محض.غرر[121]حالاجارةفيوهذا!؟يسبقام

يعودوالمالالمستاجر،إلىيرجعالاجارةفيالعملأن:الثالث

كلفانتفع،مقابلتهفينفعهبذلوهذا،مالهبذلفهذاالاجير،إلى

السابق.إلىيرجعالعملفان،المسابقةبخلاف،الاخرعندبمامنهما

إذاوالمراهن،غرميلزمهلم،العمليوفلمإذاالاجيرأن:الرابع

مخرجا.كانإذامالهغرم،سابقايجىءلم

يفتقرعندكموهذا،محفلإلىيفتقرلاالإجارةعقدأن:الخامس

)1(

)2(

)ظ(.منسقط)برأسه(إلى)خارج(قولهمن

مط(.،)حمن
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.صورهبعضفيإليه

واحداليسوهذا،مشتركوإمامختصإماالاجيرأن:السادس

نفسهتسليميلزمهولا،بهالوفاءيلزمهعملذمتهفيليسفانهمنهما،

معه.العاقدإلى

بالتسليم،وتستحقالعقد،بنفستجبالا!جرةأن:السابع

بالتسليم.يستحقولا،بالعقديجبلاهناوالعوض

مقامه،يقوممنالعملفييستنيبأنلهالاجيرأن؟الثامن

للمسابق.ذلكوليس،الا!جرةويستحق

نفسهالآخريؤجرهانبشرطعملعلىنفسهاجرلوانه:التاسع

فان،بذلكإلايصحلاالسباقوعقد،الاجارةفسدت؛نظيرهعلى

مناصبتإن:قالإذانه)1(كما،سباقعقديكنلمهذاعنخلا

لهتبرعهووانما،رهانبعقدليسفهذا،وكذاكذافلك،تسعةالعشرة

يقضيالحالهذا)2(فيجعالةأو،وغيرههوأو،بههوينتفععملعلى

التزمه.بماعليه

غرضه،المستأجريوفيأنعلىيحرصالاجيرأنالعاشر:

ويأكليغلبهأنوهو،مراهنهغرضضدعلىشيءأحرصوالمراهن

ماله.

)ظ(.)1(من

)ظ(.من)2(سقط
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فتاملها.،استقصاؤهايطولكثيرةفروقوبينهما

فصر

وجو!د:الجعالاتبابمنكونهبطلانعلىيدلوالذي

وانما،ويقهرهيغلبهلمنجعلايجعللافيه)1(العاملأن:أحدها

لم؛بهينتفعلافيمابذلهكان)3(ولو،إليهنفعهيعودفيما)2(مالهيبذل

سفها.وكان،العقديصح

كقوله:مجهولا،فيهاالعمليكونأنيجوزالجعالةأن:الثاني

فيهالعملفإن،السباقعقدبخلاف؛وكذاكذافلهالابقعبديردمن

معلوما.إلا[122]حيكونلا

كقولمجهولا،الجعالةفيالعوضيكونأنيجوزأنه:الثالث

ربعه،أومنهيغنمماثلثفله؛قلعةأوحصنعلىدلنيمن:الامام

.السباقعقدبخلاف

عمله،يوفيلاوأن،خصمهتعجيزقصدهالمراهنان:[لرابع

.إياهوتوفيته،لهالمجعولالعملحصولقصدهفإن،الجاعلبخلاف

تجيءالاجارةوبينبينهماالفرقفيالمتقدمةالوجوهوأكثر

هاهنا.

)ظ()ح(.من)1(سقط

.()مالهمنبدلا(اله()مط،()حفي2()

.()ظمنسقط)3(
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ليستفانها،جدافظاهرالمشاركاتعقودمنكونهابطلانوأما

ه[7]ظ.عنهامنتفيةأحكامهاوسائر،الشركةأنواعمننوغا

فصل

:وجوهالنذوربابمنكونهيبطلوالذي

،مقصودهلهحصلإنعينهماإخراجالتزمقدالناذرأن:أحدها

.مقصودهضدحصلإذامالهإخراجيلزمهإنماوالمسابق

والمسابق،الغالبغيرإلىنذرهماإخراجملتزمالناذرأن:الثاني

غلبه.لمنإخراجهلتزمإنما

،نذرهفييشاركهمثلهمعهيكونأنيلزملاالناذرأن:الثالث

بخلافه.والمراهن

بدللهكانإنبدلهإلىانتقلبهالوفاءتعذرمتىالنذرأن:الرابع

المراهن.بخلاف،يمينفكفارةوإلا؛شرعي

صومعليلله:كقولهومعلفا،مطلفايصحالنذرأن:الخامس

المسابقة.بخلاف،يومصومفعليمريضياللهشفىوإن،يوم

والاعتكافوالحجالصومعلىتصحلاالمسابقةأن:السادس

النذر.بخلاف،مالعلىإلاتكونولا،البدنيةوالقربوالصلاة

يأتيلاالنذرإن":لمجمالنبيوقال،عنهمنهيالنذرأن:لسابع1
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)1(
بخير"

فيها.مرغببهامأمورفانه،المسابقةبخلاف

عقدوالمسابقة،بهالوفاءمنلابد،لازمعقدالنذرأن:الثامن

جائز.

بإسقاطيسقطلا،بهالنزمهبما)2(تعالىللهحقالنذرأن:التاسع

بإسقاطه.يسقطللعبدحق؛بالمسابقةالتزمهوما،العبد

نأويجوز،عملعلىجزاءيكونأنيلزملاالنذرأن:العاشر

وحصول،المطركمجيء،ألبتةفيهللعبد123[]حصنعمالاعلىيكون

المسابقة.عقدبخلاف،الزرعونمو،الولد

كونهيبطلالذيفماالتبرر،نذربابمنليسأنهفهب:قيلفان

يقولالمراهنفانظاهر؛بهوشبههوالغضباللجاجنذربابمن

نفسهيحضقأنوغرضهوكذا،كذاماليمنفلكغلبتنيإن:لخصمه

كلمتكإن:قاللوكمافهو،مالهيخسرولا،الغالبهويكونأنعلى

مالهيخسرلئلا؛كلامهتركعلىنفسهيحضفهووكذا،كذاعليفلله

ماإخراجلأجلهالنزمالذيالفعلمننفسهمنعالغرضفان،بكلامه

!؟إخراجهيكره

اللهرضيعمرابنحديثمن)4()9163(-برقمصحيحهفيمسلماخرجه)1(

وإنمابخير،ياتيلا)إنه:وقالالعذر،عننهىانهجم!يدالنبيعنعنهما

(.البخيلمنبهيستخرج

)فما(.)مط()ح(،في)2(
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ملتزمالناذرأنبينهماالفرقلكن،بهلابأسحسنهذا:قيل

ملتزموالمغالب،نذرهلعقدمخالفايكونمافعلهعندمالهإخراج

مغالبته.عنهووعجزه،لهغيرهسبقعندلذلك

له،غيرهغلبةعندمالهمنشيءإخراجالناذريلزمقد،لكن

صدقة.فماليغلبتنيإن:كقوله

حرصه)1(يكونالمسابقةفيأنبينهماالفرقفيكونهذا،وعلى

غيرهماالباذلكانإذافيما-أخرىالغرمدفعوعلى،تارةالمغنمعلى

فبينهما،فقطالغرمدفععلىحرصهاللجاجنذروالناذر-،كلاهماأو

.وفارقجامع

فصلى

القصد،:والتبرعاتالعداتبابمنكونهيبطلوالذي

والحكم.،والاسم،والحقيقة

بل،مغلوبايكوننوالتبرعغرضهليسالمراهنفان:القصدأما

.المتبزعضدفهو،غالبايكونوأنالكسبغرضه

علىكانومتى،عملعلىتكونلاوالهبةالتبرعفان:الحقيقةوأما

.المعاوضاتنوعمنوكان،هبةيكونأنعنخرج،عمل

اسمغيروالجعلوالخطروالسبقالرهاناسمفان:الاسموأما

.والتبرعوالصدقةالهبة

)ظ(.)1(من
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وجه،كلمنالرهانلاحكاممخالفةالهبةفأحكام:الحكموأما

باذلهيعتاضلاوجهعلىالغيرإلىالمالإخراجمجردجمعهماوإن

تخفىولا،والتبزعالهبةوبينبينه[124]حالمشتركالقدرهوفهذا

الهبة.عقدوبينالعقدهذابينالتيالفروق

له،بنفسهمستقلعقاالعقدهذاأنفالصوابهذا،عرففاذا

وبادلهمنها،أحكامهتؤخذفلاالعقود،هذهسائرعنبهايتميزأحكام

التوفيق.تعالى

فصل

علىجائزأولازمعقدهوهلالعقد،هذافيالفقهاءختلفو

قولين:

اصحابعندالمشهوروهذا،الجائزةالعقودمنأنهاحدهما:

.)1(الشافعيقوليحدو،حنيفةأبيمذهبوهو،أحمد

فيووجه،للشافعيالآخرالقولوهو)2(،لازمعقدأنه:والثاني

أحمد.مذهب

والحاوي)2/166(،الماربونيل)13/904(،قدامةلابنالمغنيانظر)1(

)4/168(.المختارلتعليلوالاختيار184(-)15/183الكبير

ونهاية184(،-)15/183الكبيروالحاوي)13/904(،المغعيانظر)2(

)8/166(.المحتاج
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:)1(طريقتانالقولينمحلفيالشافعيولاصحاب

كانسواءالعقد،صورةمطلقفيجاريانالقولينأن:إحداهما

ثالث.منأو،أحدهمامنأو،منهماالجعل

ماو،السبقأخرجمنحقفي:القولينمحلأن[ه8]ظ:والثانية

.واحداقولاحقهفيجائزفالعقديخرجلمومنالمحلل

لايخرجلممنحقفيالعقدلزومأنرأواالطريقةهذهصحابو

يعطيلاأومالا)2(،يكسبنإمافانهشيء؛يلزمهلاإذ،فيهفائدة

اخذا.بل،فيهمعطيايكونلابعقدلالزامهفائدةفلا،شيئا

التعلميستفيدقدالمخرجإن:يقولونالاولىالطريقةوأصحاب

الاخرفيلزم،التعلمعلىبمالهكالمعاوضفيكون،يخرجلمممن

العقد.تتميم

معلومين،والمعوضالعوضيكونأنشرطهمنولانه:قالوا

.جارةا9كا،لازمافكان

لاماعلىعقدالمسابقة:قال؛اللزومدونبالجوازقالومن

عقدلانهوذلك،الابقكرد،جائزافكان،تسليمهعلىالقدرةتتحقق

.الاجارةفارقوبهذا،قدرتهتحتيدخلولا،الاصابةعلى

لمجموعوتكملة-184(،)15/183للماورديالكبيرالحاويراجع)1(

15/912(-.)013

ح(.،)ظمنسقط)2(
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فصل

الخلافهذاعلىالتفريعفي

الشافعية::قالت

فرغ

يشترطفهل،بالجوازقلناوإن،القبولمنفلابد،باللزومقلناإن

.يشترطلاأنه:المذهب،وجهانفيه[12]حه؟القبول

فرغ

الشبق؟ضمانيصخهل

:طريقانفيه

يصحفهل،بالجوازقلناوان،صح،باللزومقلناإنألا:أحدهما

قولين.على؟الضمان

وهما،قولانالضمانففي،باللزومقلناإنأنا:الثانيةوالطريقة

لاالشبقفان،وجوبهبسببوجرى،يجبلمماضمانفيالقولان

.اللزوماوبالجواز:قلناإن)1(سواء،اتفاقاالفوزقبليستحق

)ظ(.من)1(سقط
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فرع

بالجعل؟الرهنهذا)1(أخذيصخهل

الرهن،أخذيصحلم؛بهالضمينأخذيصخلا:فلناإن:قالوا

.وجهانالرهنأخذجوازففى،بهالضمينخذأجزناوإن

ولا،العهدةضمانيجوزفانه،اوسعالضمانبابانوالفرق

اخذيجوزولا،يجبمالمضمانويجوزبها)2(،الرهنأخذيجوز

يصخولا،الروايتينإحدىفيالكتابةمالضمانويجوز،بهالرهن

به.الرهناخذ

وجهين:منبينهماوالفرق

لموبماالكتابةوبمالالعهدةبضمانالرهنأخذاناحدهما:

فيبهوالارتفاق،بيعهمنيمنعهفانه،بالرهنالارتفاقيمنع=يجب

يعطللالانه؛الضمانكذلكوليس،الحقمنعليهماداءوكتابته

المكاتبعلىيعطلولا،بسلعتهالارتفاقيمنعهولا،شيئاالبائععلى

شيئا.)3(المقترضعلىولا

المرتهن،عندبقاوهيدوملانه؛يطولالرهنضرب)4(ان:الثاني

فيالذينكونلان؛الضمينبخلاف؛فيهالتصرفمنممنوعوصاحبه

)ظ(.من)1(سقط

(،)ح(.)مطمن)2(سقط

.()المقرض()ظفي)3(

الاصلأوالنوع:بمعنىهنا)الضرب(ولعل)صور(،)ح()مط(،في)4(

كلمة.بمقدار)الرهن(بعدبياض)ح(وفي562(.)ص/الوسيطالمعجم
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يستضرفالمكاتبفيها،التصرفمن)1(السلعةمالكيمنعلاذمته

قبلبالرهنالمقترضويستضربالضمين،يستضرولا،بالرهن

يستضربالضمين.ولا،القرض

قاربهفإن،السبقيوقفانيبعد"لا:الجوينيالمعاليأبووقال

إلا126[]ح؛العهدةكضمانفيكونبالعقد،استحقاقهتبيناحدهما،

لاإذ،البائععهدةبخلافأمدها،لقرب؛الرهنتقبلعهدةهذهأن

لها".أمد

فرغ

الشروعقبلفسخهامنهماواحدفلكلجائز،عقدهي:قلناإذا

الاخريلزملم،النقصانوفيهاالزيادةأحدهماأرادوإناتفاقا،

جاز.،ذلكعلىاتفقا!ان،إجابته

علىاتفقاوانفسخها،أحدهمايملكلم،باللزومقلناوان

أبقياسواء؛جاز،فيهوالنقصانالزيادةعلىائفقاوان،جاز،الفسخ

.فسخاهأوالعقد

فربب

جازالآخر،علىفضللاحدهمايطهرلمفانفيها:شرعافان

نأمثلالاخر)2(،علىلاحدهماظهروان،الفسخمنهماواحدلكل

)ح(.منسقطمن()السلعة)1(

)ظ(.منسقط)الاخر(إلى)جاز(قولهمن)2(
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فللفاضل،منهأكثربسهامهيصيبأو،المسافةبعضفيبفرسهيسبقه

غرضلفات،الفسخللمفضولجوزنالولأنا؛المفضولدونالفسخ

فسخ،مغلوبانفسهىرمنكلوكان،المقصوديحصلفلا،المسابقة

.العقد)1(

جوازففي،لزومهدونالعقدبجوازقلناإذا:الشافعيةوقالت

.وجهانالمفضولمنالفسخ

فرع

انفسخت،جائزعقد)2(هي:قلنافان:المتعاقدينأحدماتفان

والشركةالوكالةمن،الجائزةالعقودسائرعلىقياسا،بموته

ونحوها.والمضاربة

تلفولا،الراكبينبموتتنفسخلم،لازمعقدهي:قلناوان

والراميين.المركوبينأحدبموتوانفسخت،القوسينأحد

فانفسخ،والراميالمركوببعينتعلقالعقدأنبينهماوالفرق

الراكب،موتبخلاف،الاجازةفيعليهالمعقودتلفلوكما،بتلفه

بتلفه،العقدينفسخفلم)3(،عليهالمعقودغيرفإنه،القوسوتلف

يجوزولا،والراكبالقوسإبداليجوزولهذا،المتبايعينأحدكموت

والرامي.الفرسإبدال

)ظ(.)1(من

102(.-002)15/للماورديالكبيرالحاوي:وانظرمط(.،)حفيليس)2(

فقط.)ظ(من)3(
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ثمشيئااستأجرلوكما؛مقامهالميتوارثيقوم[ه9]ظهذافعلى

أجرلوكما،تركتهمنمقامهالحاكمأقام،وارثلهيكنلمفان،مات

.ماتثم،معلوملعملنفسه

فرع

عين127[]حالذيالوقتمنوالنضالالسباقأحدهماأخرفان

لم،العقدبلزوموقلنا،عذرلغيركانوان،جاز،لعذركانفان،فيه

الصبر.وله،الفسخفللاخر،بجوازهقلناوان،يجز

فيه.الشروعبعدالرميإتمامأخرإنوهكذا

فصل

ومقدار،الرشقوعدد،الجعلفيوالنقصانالزيادةإلحاقفي

والنضالالسباقعقدفيالمسافة

صور:لستوهي

منها.نقصانأوبالمسافةزيادةإلحاق-

منه.نقصانأوبالجعلزيادةوالحاق-

منه.نقصانووالرماةالرميبعددزيادةوالحاق-

الحزبين.باتفاقكلهذلكجاز،العقدبجوازقلنافان

تلحقلاكما،يلحقلا:الشافعيأصحابفقال،بلزومهقلناوان

لزومبعدالاجرةفيالزيادةولا،البيعلزومبعدالثمنفيالزيادة
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هالإجارة

العقد،بعدمنهوالنقصانالثمنفيالزيادةألحقمنوأما

اصولهمفعلى-الدليلفيالراجحالقولوهو-حنيفةابيكاصحاب

إذا-الصوابهووهذا-العقدهذافيوالنقصانالزيادةإلحاقيجوز

عليه.اتفقا

راهنلما،والزهنالأجلفييزيدأنالصديقع!يمالنبيأمروقد

هذه)2(إلحاقفيمحذورولا،والفرسالرومغلبةعلى)1(المشركين

قالوقدجوازها،)3(يقتضيانوالقياسالنصبلاصلا،الزيادة

عقدالنكاحعقدأنمع،لزومهبعدالصداقفيالزيادةتجوز:أصحابنا

.)4(وينفعهيقررهفيماكالاصلالزيادةوتكون،لازم

الزيادةجوازفيواختلفوا،الرهنفيالزيادةجوازعلىواتفقوا

دينه.في

قولهفيوالشافعيمالكوأجازهاحمد،وحنيفةبوفمنعها

وانما،بالمنعنصاأحمدعنأجدولمالجديد،فيومنعها،القديم

الثمن.فيالزيادةفينصهمنأصحابهأخذه

ذلك،فيمحذورلاإذ(،أرجح)المسألةهذهفيمالكوقول

146-148(.تقدم)ص/)1(

)ظ(.من)2(سقط

(.()يقتضي)ح(،)مط)3(في

.(ينصفهو)()حوفي،(ينفيه)(مط)في(4)

.(ظ)منسقط(5)
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ولا،الضامنبذمة)1(التعلقكزيادةفجازت،بالرهنتتعلقزيادةوهي

يوسعاهانلهمالان؛الرهنوضيقهذابسعةبينهماللفرق128[]حاثر

ذلك.أمكنلما،سعتهولولا،الرهنيغيربان،بههومتعلقمااضعاف

المرتهن،ففداه،المرهونالعبدجنىلوأصحابنا:قالوقد

الرهن.دينفيزيادةوهذا،جازالاولوبالحقبالفداءرهناليكون

تملكالجنايةبانغيرها،وبين،الزيادةهذهبينفرقواولكن

الرهن،منالوثيقةوإبطال،الجنايةفي)2(ببيعهالمطالبةعليهالمجني

والرهن،لازمغير)3(يكونفانه،قبضهقبلالجائزالرهنبمنزلةفصار

تعرضقدلانه؛الجنايةبعدفكذلك،دينهفيالزيادةتجوزلزومهقبل

لزومه.لزوال

إلىسبيللالازملأنه؛الرهنيجزلمإذاكذلكوليس:قالوا

رهنهلوكماآخر،بحقيرهنهانيصحفلم،عنهالمرتهنحقإبطال

آخر.نسانإعند

يبقفلم،الحقاجزاءمنجزءكلبجملتهتعلققدولأنه:قالوا

ذمةمحفهفان،الضمانبخلافبه)4(اخرحقلتعلقموضعفيه

عليها.يرددينلكلمتسعةوهي،الضامن

(.()تتعلق)مط)1(في

)ظ(.منسقط)ببيعه(إلى)تملك(قولهمن)2(

(.يكونلا)فإنه)ظ(في)3(

)ظ(.منسقط)4(
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ثم،ورفعهالعقدتغييرملكالما:يقولأنمالكقولرجحولمن

بقاء)1(معبهماوثيقةيجعلاهأنملكابالدينين-وثيقةالرهنجعل

وفسخهالعقدبتغييرلهماحصلتمصلحةأوفائدةوأيالعقد،

؟!الرهنبإبطالللضياعالحقوتعريض

:فيقول،فيهمصلحةلاعبث)2(هومايشرعلاالشارعأنومعلوم

فيه،زيداثم،بطلاهوالرهنعقدفافسخا،الدينفيالزيادةأردتماإذا

مصلحة.وأبين،كلفةقلو،عليهماأسهلصفتهفتغيير

أجزاءمنجزءكلالرهنبجملةتعلققد"إنه:وقولكم

فيقالحنيفةأبافانالفقهاء،بينعليهمتفقاليسفهذا")3(.الدين

الباقيكانأحدهما،فتلف،بحقشيئينرهن"إذا:الروايتينإحدى

".بجميعهلاالحقمنيقابلهبمارهنا

يصيرأنيمنعلم،الحقأجزاءمنجزءكلعلىرهنأنهسلمولو

لووكما912[،]حالعقدغير)4(لوكماباتفاقهما،اخرحقعلىرهنا

لزومه.لزواليعرضهماعليهطرأأو،بعديلزملمجائزاكان

يصح؟لااخررجلعندرهنهعلىالدينفيالزيادة(وقياسكم)

)ظ(.من)1(سقط

.الصوابهووالمثبت)عبث(،منبدلا)عنت()ح(في)2(

(.الدين)في)ظ(في)3(

)عين(.)مط()ح(،في)4(

)وقياس(.)مط()ح(،في)5(

103



التقديم،فيوالتشاحالتنازعوحصول،المستحقالمطالبلتعدد

.واحداالمستحقكانإذامابخلاف

عليها؛اتفقاإذاوتلزمتصخالسباقعقدفيالزيادةأنوالمقصود

!ي!.06[]ظاللهرسولبامروالخطرالمدةفيالصديقزادكما

فصل

بعدعلىومناضلة،الاصابةعلىمناضلة:ضربينعلىالمناضلة

المسافة:

اتفاقا.جائزةفالاولى-

)1(،قولانفيهافللشافعي،المسافةبعدعلىالمناضلةما-و

"الرعاية"صاحبوقال،منعوهافأكثرهم)2(،طريقانقيهاولاصحابنا

لم،مدىلاطولهماالسبقأنعلىبالخيلتسابقافان:"قلت:فيها

."وجهيناحتمل،رميالابعدهماالسبقأنعلىتناضلاوان،يصح

والسباحة،،المصارعةمنبالصخةأولىهذهأن)3(تقدموقد

فتجويزها)4(،الصورةهذهفيجوزهافمن،الاقدامعلىوالمسابقة

.وأحرىأولىالمسافةبعدعلى

.()15/167المجموعوتكملة-238(،)15/237الكبيرالحاوي:انظر)1(

)13/941(.قدام!لابنالمغني:انظر)2(

258(.)ص/257-)3(

)ظ(.منفتجويزها(،الصورةهذه)فيقوله)4(
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.)1(الأقوالأرجحوهذا

الشدةفيالقوسيناستواءالبعدعلىجوزهامنبعضشرطوقد

واحدةبقوسرمواربماإنهمحتى،ذلكفيالرماةلتنافس،والضعف

القوسينتعيينيشترطلم،الاصابةعلىالعقدكانوإذا،واحدةوسهم

اتفاقا.استواؤهماولا

:شروطوله،)2(الإصابةعلىالعقد:الثانيوالنوع

حذقهومعرفة،الراميعينالمقصودلان،الرماةتعيين:احدها

كلمعأنعلىمتراميانتعاقدفلو،مارامحذق)3(معرفةلا،واصابته

يجزلم؛معئنغيرمعهيرميواحدااو،اثنينأوثلاثةمنهماواحد

ذلك.

تتعين،لمعينهاولو،السهامتعيينولا،القوسينتعيينيشترطولا

ومنفعته.القوسمعرفةلا،الحذقمعرفةالقصدلأن؛إبدالهاوجاز

دونبالتعيينالمركوبينمعرفةفيشترط:الخيلفي)4(وأما

راكبها.سوقلاالفرسعدومعرفة[013]حالمقصودلان؛الراكبين

هذهبغير)6(:اعنيبغيرها،يرميلاأن(شرطا)إنهذا،فعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ح(.من

-941(.)13/417قدامهلابنالمغني:انظر

)ح(.فيليس

)مط(.فيليس

)اشترط(.)مط(في

)ظ(.من(اعني)بغيرها،قوله
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يصحلم-الرجلهذاغيريركبلااو،السهمهذابغيراو،القوس

عليه.ذلانيتعينولم)1(،الشرط

فلاواحد)2(،وجنسواحد،نوعمنالقوسانيكونأن:الثاني

)4(قوسينبينولا،رجلوقوسيدقوسبين)3(السباقعقديصج

النوعينبينيجوز:الاخروفي،الوجهيناحدفيفارسيةوقوسعربية

.(وأحمد)الشافعيلاصحابوالوجهان،الجنسيندون

وبين،والهجينالعربيبينالمسابقةفيالاختلافهذاونظير

والجوازأحمد،لأصحابوجهينفيهفان؛الإبلمنوالعربيالبختي

.)6(الشافعيمذهبوهو،القاضياختيار

النضالفيالعادةبهجرتبماوالغايةالمسافةتحديد:الثالث

فيبتساويهماإلاذلكيعلمولا،أسبقهمامعرفةالغرضلان؛والسباق

فيسريعا،عدوهاولفيمقصرايكونقدحدهمالان)7(؛الغاية

هوماالخيلومن.حالتيهتجمعغايةإلىفيحتاج،وبالعكس،انتهائه

)ظ(.منمسقط)الشرط(إلىلا()اوقولهمن)1(

)ظ(.منسقطواحد()وجنسقوله)2(

.()مطمن(السباق)عقدقوله)3(

.()قوس()ظفي)4(

161(.)15/المجموعوتكملة431(،)13/قدامةلابنالمغنيانظر)5(

)15/187(.الكبيرلحاويو)13/416(،المغنيانظر)6(

)الشافعي(.)ح(منسقط:تنبيه

صحيح.وهو)المسافة(مط(،)حفي)7(
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فيالقرحغ!يمالنبيفصلولهذا،غيرهمنأصبروالقارحأصبر،

)1(.الغاية

يؤديلانهيجز؛لمأولا،يقفأيهمالينظرغايةبغيراستبقافان

للآخرالحكمفيتعذر،فرسهينقطعحتىاحدهمايقفلاانهإلى

انكسر.أوالآخرفرسماتلوكما،بالسبق

بالمشاهدةإما:الرميمدىمعرفةيشترطأيضا)2(وكذلك

والبعد.بالقربتختلفالاصابةلان؛بالذرعانواما،والروية

بعيدةمسافةيجعلاأنإلاعليها،يتفقانماغايةيجعلاأنويجوز

فلا-ذراعمئةثلاثعلىزادماوهو-غالبامثلهافيالاصابةتتعذر

مئةأربحفيرمىماإنه:قيلوقد،بذلكيفوتالغرضلأن)3(يصح

عنه.اللهرضيالجهنيعامربنعقبةإلاذراع

.[131]حأحمد)4(أصحابكلامهذا

مئتينالمسافةكانتإذا:()الشافعيأصحابمنالعراقيونوقال

يجز،لم؛وخمسينمئةثلاثعلىزادتوان،جاز؛ذراعاوخمسين

.)6(
.وجهانبينهماولمحيما

)ص/14-15(.تقدمكما)1(

)ايضا(.)ظ(من)2(

)مط(.منسقطلان(يصح)فلاقوله)3(

)13/418(.المغانيانظر)4(

-238(.)15/237للماورديالكبيرالحاويانظر)5(

)وفيهما(.()ظفي)6(
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جهة)1(مندليلولا،الاماممننصبهمعهمليسالتقديروهذا

الشريعة.

فيها؛الاصابةتقربالمسافةكانتإن:منهمالخراسانيونوقال

بحيثكانتوإن،يصحلمفيهاالإصابةتعذرتوانتعيينها،صح

.فوجهان)2(الاصابةوتندرالسهميقطعها

بثلاثتقديرهاجوزواإذافإنهم،الصوابإلىاقربوهذا:قلت

بل،البعدعلىالرمييجؤزواولم،مئةبثلاثاو،ذراعاوخمسينمئة

وكلمااتفاقا،إلاالمسافةهذهفيالإصابةتحصللم=الاصابةعلى

مسافةمعإلايكونلاالغرضرميولهذا،الاصابةعزتالمسافةبعدت

ومتوسطة،،وطويلة،قصيرة:ثلاثةوهذه،غالباالاصابةفيهايمكن

فالذيبالبعيد،ثم،بالمتوسطثم،بالقريبالمتعلميبتدىءولهذا

حقيقة.الراميهو)3(الثلاثةفيالعادةبهجرتمايصيب

معينا61[]ظيكونانويجوز،معلوماالعوضيكونان:الرابع

ومنجنسمنيكونوانومؤجلا،حالايكونوانوموصوفا،

مؤجلا.وبعضهحالابعضهيكونوان،اجناس

واابقا،عبداجعلهفلو،تسليمهعلىمقدورايكونان:الخامس

لم=لهيحصلهالهواءفيطيرااو،البحرفيجوهرةاوشاردا،فرسا

)ظ(،)ح(.)1(من

)ظ(.من)الاصابة(إلى)فيها(قولهمن)2(

.النساخمنمقحمةوكألها،"الثلاثة"بنبالزيادة،ح()مطفيوقع)3(
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عقودمنلشيءموردايكونانيجوزولاغرر،كلهذلكلانيجز؛

.المعاوضات

فصل

منهما،واحدلكلأولهما،متعددةبسهاميتناضلاأنويجوز

يرميأو،الاخربهيرميثم،رشقهجملةأحدهمايرميواحدوبسهم

بذلك.الغرضلحصول،مرةوهذامرةهذابه

بشرطواحدسهمعلىالمناضلة)1(الشافعيأصحاببعضومنع

.مرةبهمنهماكليرميأن

)2(أسهمبعدةتناضلالوفانهما،وجهالمنعلهذا[132]حيطهرولا

كل)3(يستوفيانيجوزكما،جاز؛فردةوهذافردةهذايرميأنعلى

يتساوياانويجوز،الرميفيالاخرياخذثمولاء)4(،عنرميهمنهما

والتعديلاستواؤهماالمقصودإذ(،)ثلاثةوثلاثةسهمينسهمين

بينهما.

)15/173(.المجموعتكملةانظر)1(

)سهام(.)ظ(في)2(

)يسبق(.)ظ(في)3(

تتابع.:اي)4(

المقصود(.إذ،وثلاثةسهمينيتساوقا)ان)مط()ح(فيووقع)ظ(،من)5(
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فصل

الزماةتحزبفي

فقط.اثنينيكوناأن:أحدهما:نوعانوهو

جماعتين.يكونواأن:والثاني

بد،ولالهغالبالآخرأنأحدهماوعلمفقط)1(،اثنينكانافإن

ياخذلاإذ،جازغالبأنهتحققمنأخرجفإن:بدولامعهمغلوبأو

صاحبه.ويغلبمالهيحرزأنوغايته،شيئاالآخرمن

غرض)2(ذلكفيلهوكان،مغلوبأنهتحققمنأخرجوإن

إليهفيوصلفقيراأوصاحبهأوولدهينفعأنيريدأنمثل،صحيح

وهو،ذلكجاز=ويفرجها)3(نفسهويقوي،الوجههذاعلىالمال

نظر،ذلكصحةففي،صحيحغرضلهيكنلموإن.محسن

ذلكومثل،خرىولادنيالافيهلهمنفعةلافيمامالهبذل)4(لتضمن

والعقل.الشرعمنهيمنع

وقد،أحدهماأخرج"إذا:"النهاية"فيالجوينيالمعاليأبووقال

،فوزهعلموإن،مالبغيرمناضلةكانت،يفوزلالهالمشروطنعلم

.("الأصحعلىصحت

)ظ(.)1(من

(.صحيحذلكفي)غرض)ح(في)2(

.)ويفرجها(()حفي)3(

،.(يتضمن)إذ()ظفي(4)
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فرع

نأيجوزأو،عددهماتساوييشترطفهل،جماعتينكانواواذا

وثلاثة؟اثنينيكونوا

لاصحابنا)1(.احتمالانفيه

.بالتساويالعدلتحفقالاشتراطومأخذ

مقاميقومواحدالحزبينأحدفييكونقدأئه)2(عدمهومأخذ

تعديل.قسمةبهالقسمةفتكون،جماعة

أحدهمارمييكونفلا،والسهامالرميفيتكافؤهماويشترط

وكذلكحلنجا)3(،والاخرقصباأحدهماسهمأو،ليناوالاخرصلبا

.)4(.
فارسيا.والاخرعربياأحدهماقوسيكونفلا؛القوسفي

)5(
القسيئ.منالنوعين[133]حبينبجوازهوجهولمحيه

فرع

كسر)6(،بغيربينهمقسمتهيمكنمماالرشقكونويشترط

فيه:ويتساوون

.(174/)13المغنيانطر(1)

.()مطفيليس2()

انظر.معربةفارسيةكلمةوهي.الاوانيخشبهمنيمخذشجر:الخلنج)3(

261(.)2/اللسان

)مط(.فيليس)4(

(.بجوازهبه)وجه)ح(في()ه

.(426)13/المغنيانطر)6(
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ثلث.لهيكونانوجب،ثلاثةكانوافإن-

إذا)1(لانهمازاد،وكذلك،ربعلهيكونفأن،أربعةكانواوإن-

الجماعةيمكنلابينهمأكثرأوسهمبقيبان)2(،كذلكيكنلم

فيه.الاشتراك

فرغ

ففيهالعقد،بعدحزبينلينقسموابينهمجماعةالنضالعقدفإن

:وجهان

لان؛الشافعيمذهبوهو،القاضياختاره.يصحأنه:أحدهما

.كالمقارنالطارىءالتعيين

حاليوجدولم،شرطالتعيينلان؛لايصح:الثاني)3(والوجه

.؟الحزبينمنواحدكلفي)4(منيتعئنلمالقسمةوقبل،العقد

للعقد،ابتداءتقاسمهمكانتقاسموا،إذا؛الوجههذافعلى

فيذكرهالذيوهو،التقاسمبعدالعقدتجديديعتبرأنويحتمل

.("المغني")

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،ح(الا(.)مطفي

(.)مطمن

(.)مطفيليس

(.)مطفيليس

13/424(.)425-
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فالتقاسم،التقاسمقبلالعقدصحقدالقاضيقولوعلى

العقد.موجب

)1(
هو

فرع

تقعقدلانها؛بالقرعةيتقاسمواانيجزلم،القاضيبقولقلنافان

الحزبفيالكوادن)3(وعلى،الحزبيناحد)2(فيالحذاقعلى

.النضالمقصودهوالذيالعدلعنالعقدفيخرج،الاخر

لمالعقدفان،بالقرعةيتقاسمواانجازالاخر،بالوجهقلناوإن

منوميزته،الحزبيناحدالقرعةاخرجتفاذا،القسمةقبليصح

بينهم.عقدفلاوإلا،بذلكتراضوافان،الاخر

فيختار،زعيمحزبكلمنيخرجان:بالعدلالقسمةوطريق

علىالقسمةتتمانإلىواحداالاخرالزعيميختارثم،واحدااحدهما

.العدل

نولا،الجميعفيالزعيميناحدإلىالخياريجعلانيجوزولا

؛بعدهفيختارالاخريعودثماولا،حزبهجميعاحدهمايختار

فيالحذاقيختارانيؤمنلاالاولفان63[]ظالعدلعنلخروجهما

حزبه.

)2(

!3(

)ظ(.من

)ظ(.فيليس

البرذونعلىيطلقواصلهوالبطيء،الثقيل:والمراد،كودنجمع:الكوادن

)13/1356.العربلسانانظر.الثقيل
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فانهمنهما؛واحدا134[]حالحزبينرئيسيجعلأنيجوزولا

التهمة.فتلحقه،حزبهإلىيميل

لانهواحد؟منأكثرالرئيسينمنواحدكليختارأنيجوزولا

الاخرالرئيساختار،واحدااختاروافاذا،والعدلالتساويإلىأقرب

ثانيا.

:قالفلو،واحدةحكومةمنباكثرالسابقيقدملاانه:هذاونظير

لهيكنلم،حكومتينبعديجاءلمناحكمثم،حكومتينلياحكم

ذلك.

البداءةفينسائهمنالقرعةلها)1(خرجتمنأن:أيضاونظيره

بليلتين.تقدملم،بها

لم،عليهليقرأالشيخإلىغيرهسبقإذا)2(للعلمالطالب:ونفليره

.)3(درسيندرسينيقرأمنهمكليكوننإلا؛بدرسينيقدم

بينهما.أقرع،بالخيارالمبتدىءفياختلفاوإن

يخرجهأو،السبقخرجوأولاأختارأناأحدهما:قالولو

.*بغيرهلابالسبقيستحقإنماالسبقلانيجز)4(؛لمأصحابي

خطا.وهوالها(منبدلااله()ح(فيووقع)مط(،منسقط)1(

إذا(.لمتعلم)ونظيره)ح(وفي(،المتعلملطالب)أن)ح(في)2(

)مط(.منسقط)3(

)يخير(.)مط()ح(،في)4(
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فصلى

لم،حزبهفسبق،عندهمنالسبقالزعيمينأحد)1(اخرجوإذا

عليهم،شرطهوان،دونهمنفسهعلىجعلهلانه؛شيءحزبهعلىيكن

بالسوية.عليهمفهو

:وجهانلهاقتسامهمكيفيةففي،الاخرالحزبماو

أنهكما،أخطأومنمنهمأصابمن؛بالسويةيقتسمونة:أحدهما

.)2(بالسويةللغالبفيكون،بالسويةالمغلوبالحزبعلى

.)3(الشافعيأصحابقولوهذا

منهم،يصبلمومن،الإصابةقدرعلى)4(بينهميقسم:والثاني

بمنواختص،قدرهاعلىفكان،بالاصابةاستحقاقهلان؛لهشيءفلا

وقد،لهللتزامهمعليهموجبفانه،المسبوقينبخلاف،فيهوجدت

فيها.تفاوتواوقد،بالإصابةاستحفوهوهؤلاء،الالتزامفياستووا

أعلم.تعالىوالله،أظهرالوجهوهذا

(.الزعيميناخرج)!حإن)ح(فيووقع(،أخرج)وان)مط(في)1(

)ظ(.منسقط(بالسويةللغالب)فيكونقوله)2(

185(.)15/المجموعتكملةانظر)3(

)مط(.منسقط)4(
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فصل

مقذناوفلان،الحزبهذا)1(فيمقدمافلانيكونأنشرطوافان

فيتالياوفلان،الحزبهذا)2(فيتالئافلانثمالاخر،الحزبفي

.فاسداشرطايكون:أصحابنافقال؛الاخرالحزب

خاصة،زعيمهرأيإلىالحزبينمنكلفيمنتقديملأن:قالوا

.فاسداكانشرطوه)3(فإذا،ذلكفيمشاركتهللاخروليس

باتفاقهماكانالزعيمينتعيينأنكما،الصحةويحتمل:قلت

يتبعأنيجوزمنهما13[]حه)4(البادئينتعيينفكذلك،اشتراطهعلى

فيهلهميكونوقد،مفسدةولاجورذلكفيوليس،الحزبيناشتراط

سبب.بغيرعليهميفوتفلا،صحيحغرض

."يقدمهفيمنالزعيممشاركةللاخرليس"إنه:وقولهم

به،ورضاهمالفريقينباشتراطكانتقديمهاستحقاقإن:جوابه

ورسولهتعالىاللهحكمخالفماإلا؛الصحةالشروطفيوالأصل

جم!يم.

)ظ(.من)1(سقط

(.)ح،مطمن)2(سقط

()شرط(.)ح(،)مط)3(في

.(لينذلباا)()حفي(4)
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فصل

،نقترعأو،عليهفالسبق،قرعتهخرجتفمن،نقترع:قالوافإن

لاالعوضلانفاسدا؛كان=بالسبقلهحكمقرعتهخرجتفمن

والاصابة.بالبذليستحقوانما،بالقرعةيستحق

فصل

صابفأيناوكذا،كذا64[]ظنرميوقالا:،اثنانتناضلفان

الحزبينفأينرميفقالا:حزبينكاناأو،صحالاخر؛علىفالسبق

أحدهمامنإخراجاوكان،ذلكصح)1(؛الآخرعلىفالسبقأصاب

،عشرةفعليكسبقتكوان،عشرةفلكسبقتنيإن:قالكأنه،خاصة

الاخر.فرضي

")2(:"المغنيفيعنهاللهرضيمحمدأبوالشيخوقال

."بالاصابةيستحقلالأنه؛يجوز"لا

صحيح،وهذا،السبقاستحقاقيوجبلاالاصابةمجردأنيريد

علىفالسبق،صاب"اينا:وبقولهبالاصابة)3(استحقإنماولكن

أعلم.والله.وبالاصابةبه)4(السبقفاستحق،شرطهذافإن،الآخر"

)1(

)2(

)3(

)4(

)ظ(.منسقط

.)13/427(

.()ظمن(استحق)إنماقوله

.()مط،()حمنسقط
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فصل

أنا:أجنبيفقال،السبقأحدهماوأخرج،اثنانتناضلإذا

نضلتهوان،عليالشبقفنصفنضلكإن،والغرمالغنمفيشريكك

ذلك.يجزلملي=فنصفه

رابعفقالبه،يقولمنعندبمحللثلاثةكانلووكذلك

الغرملانباطلا؛كان=والغرمالغنمفيشريككماأنا:للمستبقين

ولا)1(لهغنمفلا،يرميلامنفأما،المناضلمنيكونإنماوالغنم

عليه.غرم

وأعطكنضلكاطرج:المنضولفقال،الراميينأحدنضلوإذا

136[]حمعرفةالمقصودلانيجز؛لم؛وأنتأنالاستويدينارا،

منه.يمنعوذلك،الحذق

اخر.عقدايعقدانثم،العقدفسخفلهما،ذلكاختارافإن

للناضلالإصابةفتمت،الرشقتمامرمياولكن،يفسخاهلمفإن

.)2(أخذهكانإنالدينارورد،السبقاستحق؛أسقطهبما

)13/427(.المغعيوانظر)ظ(.منسقطولا(،له)غممقوله)1(

)13/427(.لمغنيانظر)2(
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فصل

فقالا:جماعةأواثنينوكانا،المتسابقينغيرالسبقباذلكانإذا

استحق؛سبقوأيهم،وصحجاز؛عشرةفلهسبقيكمأوأيكما

سابقلالانه؛منهملواحدشيءفلاجميعا؛جاوواوان،العشرة

فيهم.

جاء)1(أي-صلىوأيكما،عشرةفلهسبقأيكما:لاثنينقالوان

لانه؛السبقطلبفيفائدةلالانه؛يصحلم=عشرة-فلهللسابقثانيا

السبق.على)2(يحرصفلاومسبوقاسابقاالعشرةيستحق

يطلبمنهماكلالان؛صح؛خمسةفلهصلىومن:قالفان

به.المختصةلفائدتهالسبق

صلىومن،عشرةفلهسبقمن:فقال،اثنينمنأكثركانواوإن

مصليا.أوسابفايكونأنيطلبمنهماكلالان؟صحذلك=فله

والصلوانالآخر،صلى)3(عندرأسهلان؛الثانيهووالمصلي

.)4(الذنبجانبيمنالناتئانالعظمان

(.)مط)1(من

.يجز()فلا()حوفي،()يجزى()مطفي(2)

استظهرها.لمكلمة)ظ(في)3(

411(.-041)13/المغنيانظر)4(
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وخبطتناعمر،وصلىبكر،أبو"سبق:طالبأبيبنعليوقال

.")1(
.!تنه"

والمصلي:السابقفيالشاعر)2(وقال

لمكرمةيوماغايةتبتدرإن

والمصلينافيناالسوابقتلق

وهو-وللمصلي،مئة-الأولوهو-للمجلي)3(:الباذلقالفان

وهو-وللبارع،ثمانون-الثالثوهو-وللتالي،تسعون-الثاني

وهو-وللحظي،ستون-الخامسهو-تاحوللمر،سبعون-الرابع

وللمؤمل-،أربعون-بعالساوهو-طفوللعا،خمسون-دسلساا

وللشكيت-،عشرون-التاسمعوهو-وللطيم،ثونثلا-منلثااوهو

لان؛صح=خمسة-(4لاخير)اوهو-وللفسكل،عشرة-العاشروهو

رقمالصحابةفضائلوفي147(و125و124)1/المسندفياحمدأخرجه)1(

وغيرهم.)3/458(.الحديثغريبفيعبيدبوو)241(

صحيح.وسنده

ذلك.غير:وقيل،النهشليحزنبنبشامةهو)2(

الادبوخزانة091(،)1/قتيبةلابنالاخبارعيونانظر

.)8/203-303(

(.والمصليالسابق)فيمط(،)حمنسقط:تنبيه

411(.)13/قدامةلابنالمغنيوانظرخطا.وهو)المحلل()ظ(في)3(

ممنالخيلسوابقفينسمع"لم)3/945(:الحديثغريبفيعبيدابوقال)4(

المصلي،اسمه:الثانيفإنوالعاشر،الثانيإلامنهالشيءاسما،بعلمهيوثق

إلى=كذلكوالرابعالثالث:لهفيقال،ذينكسوىوما،السكيت:والعاشر
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السابق.يليماطلبفاتهفاذا،السبقيطلبواحدكل

هو:والفسكل،السباقمراتبأسماء:الاسماء)1(العشرةوهذه

أحد.بعدهيجيءلاالذيالاخير

نأرويكماتجوزا،بالخيلالمسابقةغيرفيهذااستعملثم

[014]حفولدت،طالبابيبنجعفرتزوجتكانتعميسبنتأسماء

لهفولدت،الصديقبكربوتزوجهاثموعونا،ومحمداعبداللهله

ثلاثةإن:فقالت،طالبأبيبنعليتزوجهاثمبكر،أبيبنمحمد

.)2("اضكمفسكلتني"لقد:لاولادهافقال.لاخيارآخرهمانت

منأكثرللتاليجعلأو،السابقمنأكثرللمصفيجعلوان

نأإلىيفضيذلكلان؛يجزلمشيئا=للمصلييجعللمأو،المصلي

المقصود.فيفوت؛التأخريقصدبل،السبقيقصدلا

)1(

)2(

.([التاسع

صلاعنديكونلانه(:الثاني:)أىالمصفيلهقيل"وانماايضا:وقال

."...الثالثيتلوهثم،وشمالهيمينهعنذنبهجانباوصلاه،الاول

)ظ(.فيليس

،نحوه)1/84()02(رقمقريشمنالمردفاتكتابفيالمدائنيذكره

سند.بدون

)2/964-065(الحديثغريبفيالدلائلفيالسرقسطيخرجهو

.بنحوهمرسلاعوانهعن)343(رقم

منبدلاالولدها(ح(،)ظفيووقع)فقالت(،)ح(منسقط:ثنبيه

.الاولادها(
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فصل

الحزبينأحدرشقيكونأنعلىزادفما،حزبانتناضلإذا

جاز.العدد=فيمتفاوتانلحزبانو،الاخرلرشقمساويا

جاز.؛رشقةمئةحزبكلوعلى،عشرةخمسةناضلفاذا

شرط)1(وإن،جاز؛يطيقهماشرطفان،جمعاالرجلناضلفان

.مال6[]ظهبغيرمناضلةوكانت،يصحلم،عادةيطيقهمالا

فصل

الاخربحالمنهماكل)2(معرفةالنضالصحةفييشترطولا

الاخر؛معرفةقدرمنهماواحدكليجهلرجلانتناضلفلو،وحذقه

صح.

فصل

وكذاكذاصفتهرامرجلعندي:أحدهماأومنهماكلقالإذا

عليه:أناضلك

الذمة،فييثبتونلاالرماةفان،يصحلا:الشافعيأصحابفقال

)3(.حضورهممنبدفلا

قاصد(.)فإن)ظ(في)1(

(.معرفةبغير)النضال)ح(في)2(

164(.)15/المجموعوتكملة)15/243(،للماورديالكبيرالحاويانظر)3(

.()حضورهممنبدلا()تعيينهم()ظفي:تنبيه
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وليس،والمشاهدةالرويةمقامتقومالصفةلان؛جوازهوالصحيح

فهو،موصوفرامعلىعقدهووانما،الذمةفيللراميبثبوتهذا

موصوفةعينوبيع،موصوفةامراةوتزويج،موصوفعينكاجارة

الصورةهذهفيالمعاوضةلتمخضبالجواز؛أولىهذابل،غائبة

.النضالبخلاف

فصل

غلبناهم،فان،أنتارم:منهملحاذقالحزبينأحدقالإذا

حكمهملان؛صح=دونكعلينافالسبقغلبوناوإن،ولكلنافالسبق

فيكلهميشتركواأنالحزبينحقفييشترطولا،الواحدالرجلحكم

الحزبإلىحكمهتعدى؛غلبأووغلببعضهمرمىإذابل،الرمي

محلل.أنههذاوغاية،كله

يصح.لا:والثاني،أحدهماهذا:)1(وجهانوللشافعية

إذاالاسباقبجميبع138[]ح)2(وحدهيفوزلاالمحفل:قيلفإن

السبق.فيغيرهيشاركهوهذا،يشاركولاسبق

.واحد)4(رامبمنزلةبه)3(صارواأنهم:فالجواب

.الوجهانففيه:منهملواحدالحزبينمنكلقالولو

*15/188(.المجموعتكملة:انظر*1(

*ظ(.منسقط*2(

*ظ(.فيليس*3(

)ظ(.من*4(
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فصل

صح.؛عشرةفله،منكمسبقمن:لعشرةالباذلقالإذا

الذيالشرطيوجدلملانه؛لهمشيءفلاسواء)1(جاؤوافان

؛العشرةفلهواحد،سبقهموان.منهمواحدفيالجعلبهيستحق

فيه.الشرطلوجود

.العشرةفلهما،اثنانسبقوإن

وجدالشرطلان؛للتسعةفالعشرةواحد،وتأخرتسعةسبقوان

كذا،فلهالآبقعبديردمن:قاللوكما،بينهمالجعلفكانفيهم

تسعة.فرده

واحدكللان؛عشرةالسابقينمنواحدلكلأنه:آخروجهوفيه

ليعبدارد)2(من:قاللوكما،بكمالهالجعلفيستحق،سابقمنهم

فلهعبديردمن:قاللومابخلافعبدا،واحدكلفرد،عشرةفله

ردهحصلوإنما،يردهلممنهمواحدكللأن؛تسعةفرده،عشرة

بالتسعة.

واحدكلقتلفان،سلبهفلهقتيلاقتلمن:قاللو:هذاونظير

فلجميعهمواحدا،الجماعةقتلوإنكاملا،قتيلهسلبفلهواحدا؛

واحد.سلب

)ظ()معا(.)1(في

فله(.إليئعبديرد)من)ح(وفي)علي(،)رد(كلمةعلى()ظفيجاء)2(
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كاملا.الجعللهفكان،مفردسبقلهواحدكلهناوها

خمسة،فلهصلىومن،عشرةفلهسبقمن:قاللوهذافعلى

،عشرةللسابقين:الاولالوجهفعلى،خمسةوصلى،خمسةفسبق

درهم.منهمواحدلكلخمسةوللمصلين،درهمانمنهمواحدلكل

لهمفيكون،عشرةالسابقينمنواحدلكل:الثانيالوجهوعلى

خمسةلهمفيون،خمسةالمصلينمنواحدولكل،خمسون

.وعشرون

"يحتمل)2("المغني")1(:صاحبفقال،الاولبالوجهقالومن

سبقإنيحتمللانه؛الوجههذاعلىالعقديصحلاانقولهعلى

واحدويصلي،وتسعدرهممنهمواحدلكل،عشرةلهمفيكون؛تسعة

فيكونواحدويصلي،وتسعدرهممنهمواحدلكل،عشرةلهفيكون

فيفوت)3(للسابقمااكثرالجعلمنللمصليفيصير،خمسةله

المقصود".

)4(صل

لم؛غيرهماو913[]حاصحابهال!بقيطعمالسابقنشرطافان

ابيعندوحدهالشرطويفسد،الشافعيعندالعقدولاالشرطيصح

)1(.)13/412(

)احتمل(.المغنيوفي)يحمل(،)ظ(في)2(

(.للسابقما)فوقالمغنيوفي(،السابق)من)مط()ح(،في)3(

)15/802(.الكبيروالحاوي41(،0)13/المغني:انظر)4(
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فسادفيولهمواحدا،قولاالشرطفساداحمد)1(:ومذهب.حنيفة

.وجهانالعقد

يستحفهأنشرطفاذا،عملعلىعوضأنه:الشرطبطلانووجه

بطل.العاملغير

هذاعلىإلاالمتعاقدانبهيرضلم:قالالعقدأفسدومن

معقودابدونهالعقديكنلم،الشرطفسدفاذاعقدا،وعليه،الشرط

عقودفيالفاسدةالشروطقياسوهذابه،يلزمانفلا،عليه

المعاوضات.

تسميةعلىالعقدهذاصحةيتوقفلملما:قالصححهومن

.كالنكاح؛الشرطبفساديفسدلمجعل=بغيرعقدهيجوزبل،جعل

فإنالفاسد،الشرطهذابفواتالخيارلهمانثبتأناوالصحبح

الفاسدةالشروطفينقولكما،فسخاهأحباوإن،أمضياهأحبا66[]ظ

البيع.في

بهألزمهماولايلتزماهلمبماإلزامهمافيفان؛الأقوالأعدلوهذا

يكونقدإذضرر،عليهماإبطالهوفي،الشرعأصولمخالفةالشارع

ذلك.منيمنعانفلا،الاتمامجائزوهوتتميمهفيغرضإ2(لهما

(.)ح(،)مطمن)1(سقط

(،)ضرر(.)ح(،)مط)2(في
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فصل

العقدهذافيالفاسدةالشروطفي

قسمين:تنقسمالمسابقةفيالفاسدةالشروط":القاضيقال

بجهالةيعودأن:نحوالعقد،صحةبشروطيخلمااحدهما:

فواتمعيصحلالأنه؛العقدفيفسد،ونحوهما)1(المسافةأوالغرض

شرطه.

يطعمأنيشترطأن:نحو،صحتهبشروطيخللاما:والثاني

لاأو،أبدايرميلانضلإذاأنهيشترطأو،غيرهمأوأصحابهالسبق

العقدفسخلأحدهماومنهماواحدلكلنيشترطاأوشهرا،يرمي

.هذاوأشباه،العملفيالشروعبعدشاءمتى

:وجهانبهاالمقترنالعقدوفي،نفسهافيباطلةشروطفهذه

)2(انحذففإذا،وشروطهبأركانهتمالعقدلان؛صحته:أحدهما

صحيحا.العقدبقي،الفاسدالزائد

يحصللمفإذ،الغرضلهذاالعوضبذللانه؛يبطل:والثاني

،[ا04]حالمسابقةفيه)3(فسدتموضعوكل،عوضهيلزمهلم،غرضه

هوالاخركانوان،سبقهأمسك؛المخرجهوالسابقكانفإن

(.المسابقةو)العوض)مط()ح(،في)1(

)خلف(.)ظ(في)2(

)مط(.من)3(
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أجرةفاستحق؛لهيسلملمبعوضعمللأنه؛عملهأجرفله)1(السابق

.")2(الفاسدةكالاجارة؛المثل

شيئا،للباذليعمللمالسابقفان؛لايخفىنظرهذاوفي:قلت

)3(يستوفلمفالباذل،الباذلإلىلانفسهإليهيعودإنماعملهونفع

عمله.عوضيلزمهفلا،منافعه

،الجعالاتولاالإجاراتبابمنليسالعقدهذاأنتقذم)4(وقد

بهما.إلحاقهيصخولا،وبينهابينهالكثيرةالفروقوذكرنا

لغيرعملايعملأنعلىجعلالغيرهجعلكمنهذا:يقالولا

غيرإلىعادأيضاالعملفان؛دارهوبناء،زيدثوبكخياطة؛الجاعل

العامل.

المثلعوضيلزمهصحيحهفيالمسمىيلزمهعقدكل:قيلفان

.والنكاح،والاجارات،كالبيع؛(فاسده)في

،والمشاركاتالمعاوضابعقودفيصحيحعقد)6(هذا:قيل

تقدمكما،برأسهمستقلعقدهوبلمنهما،واحداالعقدهذاوليس

)ظ(.منسقط)السابق(إلى)هو(قولهمن)1(

041(.)13/قدامةلابنالمغنيانظر)2(

)يستحق(.)مط()ح(،في)3(

)ص/288-286(.)4(

فاسده(.)فيمنبدلا)ظ()فاسدة(في()ه

)ظ(.من)6(
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)1(-
يرهتمر

طريقفباي،لاجلهالمالبذلالذيغرضهللباذليحصللمفاذا

هناكوليس،مخصوصوجهعلىإلابذلهيلزملموهو،العوضيلزمه

؟!بدلهفنغرمه،استوفاهعوض

أعلمهوالله

فصل

المناصله)2(أفامفي

ناضلتهمصدروهي،بالنشاببالرميللمسابقةاسم:المناضلة

ومناضلة.نضالا

وقدحهبريشهالتامالسهملانونضالا؛مناضلةالرميوسمي

وحديدته:قدحا،:وعوده،المعجمةبالضادنصلا:يسمىونصله

المهملة.بالصادنصلا

البعد.علىومناضلة،الاصابةعلىمناضلة:قسمانوهي

.البعد)3(مناضلةفيالخلافتقدموقد

:أقسامثلاثالاصابةومناضلة

285-392(.)ص/)1(

.()اقساممنبدلا)تقرير(()مط،()حفي)2(

.(2-57258)ص/)3(
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:المبادرةتسمى:أحدها

فهو،رميةعشرينمنإصاباتخمسإلىسبقمن:يقولاانوهي

سبق.فقد،الرميفيتساويهمامعإليهاسبقفايهما،السابق

[141]ح؛دونهاوالاخر،خمساأحدهماوأصاب،عشرةرميافاذا

أصابوسواء،خمسإلىسبققدلأنه؛السابقهوخمسافالمصيب

الرمي؛إتمامإلىحاجةولا،شيئايصبلمأودونهاأوأربعاالاخر

إليه.السبقشرطاماإلىبسبقهحصلقدالسبقلأن

ولافيهما،سابقفلاخمساالعشر)1(منمنهماكلأصابفان

حصلت،قدالمشروطةالإصابةجمييعلأن؛الرميعدد)2(يكملان

فيها.واستويا

فاصابتسعاالاخرورمى،خمسافاصابعشرااحدهمارمىفان

به،أصابفان،العاشريرميحتىبعدمهولابالسبقيحكملم،أربعا

.الاولسبقفقد،بهأخطاوإنفيها)3(سابقفلا

ولا)4(،الأولسبقفقدثلاثاإلاالتسعةمنأصابيكنلمفان

لاوذلك،بهيصيبأنيحتملهمااكثرلأنالعاشر؛رميإلىيحتاج

مسبوقا.يكونأنعنيخرجه

.()العشرين()مط،()حفي(1)

.()مطمنسقط(2)

.)فيها(()مطفي)3(

.()ظمنسقط(4)
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.لاصحابه)1(الوجهينأحدفيوالشافعيأحمدمذهبهذا

،مسبوقأنهتحققوإن؛الرميإتماميلزمهأنه:ثانوجهولهم

من)2(يتعلمأنوهو،صحيحغرض!فيهللاخريكونقدبأنهوعللوه

رميه.

عليه؛السبقاستحقاقيقفلمإتمامه67[]ظأوجبنافان:قالوا

.)3(للاستحقاقموجبةإصابتهجعلتمابإصابةاستحققدلانه

منتسعةالاخروأصاب،خمسينمنعشرةأحدهماأصابفلو

وإن،الخمسينعددكمل)4(خمسونخمسونوالرشق،وأربعينتسعة

يصيب.نفلعله،إصابتهندرت

لمالعدد،يصيبلاأنهفيهتيفنموضعكلأن:البابوعقد

)5(.
إتمامه.علىالمصيباستحقاقيقفولم،الرميإتماملمحيهمه.-

وأوقف،الرميفيهكمل،الاصابةتكميلفيهيرجوموضعوكل

كماله.علىالمصيباستحقاق

لمجموعوتكملة1/502(،)هالكبيروالحاوي)13/421(،المغنيانظر:)1(

15/178(.)917-

)ح(.)ظ(،من)2(

)الاستحقاق(.مط(،)حفي)3(

عدد(.كلخمسون)خمسونبعد)ح(فيووقع)ظ(،منسقط)4(

)يلزم(.>ظ(في)ه(
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فصل

)1(المفاضلة:الثانيالنوع

منثلاثةاوإصابتيناوبإصابةصاحبهفضلاينايقولا:أنوهي

سبق.فقد،رميةعشرين

فرميا،سابقفهو،عشرينمنبثلاثصاحبهفضلأينا:قالافإذا

يلزملم،كلهاالاخروأخطأها،كلهاأحدهمافأصابها،سهماعشراثني

ناالاخريمكنمااكثر)2(لان؛للمصيبالغلبوكان،الرميإتمام

.حالكلعلىفضلهقدفالاول،الباقية141[]حالثمانيةيصيب

الثالثرميلزمهما،عشرةعشرالاثنيمنأصابالاولكانوإن

سبق،فقد؛وحدهالأولأصابهأومعاأخطاومعابهأصابافان،عشر

الباقية،السبعةالثانييصيبماغايةلان؛الرميتمامإلىيحتاجولا

سابقا.بذلكيصيرولا

والحكمعشر،الرابعيرمياأنفعليهما،وحدهالاخرأصابهوان

وأفيهأصابامتىأنهفيسواءعشرالئالثفيكالحكمبعدهوفيمافيه

الرمي؛تمامإلىيحتاجولا،سبقفقدوحدهالأولصابهأو،أخطاه

سابقا.بذلكيصيرولا،الباقيةالسبعةالثانييصيبماغايةلان

فيهوالحكم،عشرالرابعيرمياأنفعليهماوحدهالاخرأصابهوان

(.المناضلة)من)ح()مط(في)1(

)ظ(.منسقط)2(
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وافيهاصابامتىانهفيسواءعشرالثالثفيكالحكمبعدهوفيما

الرمي،يتمانولا)2(،الاولسبقفقد؛فقطالاولأصابهاأواخطا"1(

بعدهاهما)3(رميا،وحدهالاخراصابهاوإن

فيهالرميبإتماميكونقدموضعكلان:تقدمماالبابوعقد

)4(،إتمامهيلزملمالفائدةمنيئسوإن،إتمامهيلزمه،لاحدهمافائدة

بهيسقطاوصاحبهاحدهمابهيسبقانيمكنما(العدد)منبقيفاذا

-)6(
فلا.؛والا،الاتماملزم،سبمه

ثمانيفرميا،عشرينمنإصاباتبثلاثجعلقدالسبقكانفاذا

يلزملمفيها،الاصابةفيتساويااوصاباها)7(اواهافأخطأعشرة

ويخطئهاالرميتينهاتيناحدهمايصيبانيحتملمااكثرلان؛الاتمام

السبق.لهيحضللاوذلك،الاخر

يلزملم،زادفماإصاباتبخمسالاخراحدهمافضلإذاوكذلك

كونهعنالاخريخرجلاالبافيينالسهمينالآخرإصابةلأن؛الاتمام

.إصاباتبثلاثلهفاضلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5!(

)6(

)7(

)ظ(.مناخطا(او)فيهإلى(الاولصابه)اوقولهمن

)ح(.)ظ(،منسقط

)مط(.منسقط

)مط(.منسقط)إتمامه(إلى)وإن(قولهمن

فقط.)العدد()ح(منوسقطالعدد(،)من)مط(منسقط

)مط(.منسقط

اصابها(.او)فاخطأها)ظ(في
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المفضولاصابهفان،الاخرالسهمرميا:باربعفضلهإنماكانوإن

سبقسقطأيضا)1(المفضولأصابهفانالاخر،رمىفعليهماوحده

فهوأحدهما؛الاولاصابأوالسهميناحدفياخطاوان،الاول

)2(.سابق

.فصل

المحاطة:الثالثالنوع

يفضلأنإلى،الإصابةمنفيهتساوياماإسقاطيشترطأنوهي

السابق.وهو)3(،يصيبهسهملاحدهما

بينهما:الفرقانلاإ،المفاضلةمعنىفيكانتوانوهذه

وفي،التفاضلبهيقعماعددذكرالمفاضلةفييشترطأن

منفيهتساوينامايلغىقالا)4(:إذابل،ذلكيشترطلاالمحاطة

الغالب،فهو[143]ح،صاحبهإصابةعلىإصابتهزادتفمن،الاصابة

.الزيادةتعيينيشترطفلا

أصابفمتى،سابقفهو،عشرينمنخمساأصابأينا:قالاولو

)مط(.منسقط)المفضول(إلى)وحده(قولهمن)1(

42(.)15/المغعيانطر)2(

(.السابقوهونصيبهالاحدهما)ح()مط(،في)3(

وقي،التفاضليقعماعددذكريشترطالمفاضلةفي)انمط()ح،في)4(

إذاذلكهذايشترطالمحاطة)وقي)ح(فيلكنذلك(،يشترطلاالمحاطة

قالا(.
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وان،سابقفالاولالاخريصبولمالعشرينمنخمساأحدهما

فلاخمسا؛منهماواحديصبلموخمسامنهماواحدكلأصاب

فيهما.سابق

المحاطة.معنىفيوهذه

كانما،الرميإتماميلزمأنهفي،قبلهماحكمالنوعهذاوحكم

عنها.خلاإذايلزمولا،فائدةفيه

يكنولم،إتمامهيلزمهلم؛خمسامنهماواحدكلأصابومتى

شيئا؛منهماواحديصبفلم،رميةعشرةسترمياوان.سابقفيهما

يصيبهاأنيحتملماأكثرلانمنهما)1(؛سابقولا،إتمامهيلزملم

بذلك.السبقيحصلولا،احدهما

فصل

رمية68[]ظمئةمناصاباتعشرلاحدهمايخلصنشرطافان

المئة.تتمحتىالسبقيستحقلم،خمسينمنلهفحصلت،مفاضلة

.)2(للشافعيةالوجهينأحدوهذا

المئة.إكمالهقبلالسبقيستحقأنه:ثانوجهولهم

الثانيةالخمسينمنلهبقيفيمايصيبقدالاخرأن:الاولووجه

منبعشرةفضلهإذاالسبقلهجعلإنماوهو،العشرةعنهذايحطما

)ظ(.منمنهما()سابقإلىرميا()وإنقولهمن)1(

181(.)15/المجموعوتكملة)15/605(،الكبيرالحاويانظر)2(
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بعد.هذايتحققولم،مئة

منعشرةإلىبدرمننوشرطا،المبادرةرميفيذلككانفان

إكماليلزمهولم،استحق؛خمسينمنإليهافبدر،استحق؛مئة

حقيقة.صاحبهسبققدلأنه؛الرمي

فصل

معلومبعددالرشقوهو،الرميعددحصرمنذلكفيولابد

أرميأنا:يقولفالمغلوبوإلا؛،السبقبهوجمتيقن،التنازعبهلينقطع

أغلب.حتى

أحدها.هذا،)1(أوجهثلاثةالمسألةفيالشافعيولأصحاب

.العدد)2(تعيينيشترطلا:والثاني

.المبادرةدون،والمفاضلةالمحاطةرميفييشترط:والثالث

لانه؛المبادرةرميفياشتراطهفيفائدةلاإذ،قويالوجهوهذا

إليهابدرفمتى،السابقفهو،إصاباتخمسإلىبدرأينا:قالإذا

يكن.لمأومعلوماالرميعددكانسواء،سبقهتعين،أحدهما

معلوما)3(،الرميعدديكنلمفان،والمحاطةالمفاضلةفيوأما

أصابإذاأحدهمافان،التنازعينقطعولمالعقد،مقصوديحصللم

-162(.)15/161لمجموعوتكملة102(،)15/الكبيرالحاويانظر:)1(

خطأ.وهو)العقد()ظ(في)2(

)ح(.منسقط)معلوما(إلى)اولم(قولهمن)3(
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ثلاثين،منصيبهاأنا:الاخرقال-مثلا-عشرين144[]حمنعشرة

عدمإلىدىو،ذلكلهيكن-لمبيننامشروطاالرميعددوليس

أفضلك.أنإلىرميأنا:الاخرويقول،السابقمعرفة

الرمي.فيباستوائهمايزولهذا:قيلفان

حتىارمله)2(:يقولفانهبذلكينقطعلاالنزاعقيل)1(:

تساويني.

إلىلارميهمايستمرقدفانه؛عددايشترطالمإذافانهما:يضاو

إحرازمنالاخرأحدهما)3(يمكنفلاأحدهما،يصيبولا،غاية

أحدنا.يغلبحتىنرمينزللم:ويقول،سبقه

منعندسيماولا،الشريعةقواعدمنبعياوهو،جدافاساوهذا

التوفيق.وبالله.توالاجاربالجعالاتالعقدهذاألحق

مفاضلة،:أقسامأربعةعلىالنضالأنهذامنتبينفقد

فان؛المباعدةإلا،جائزةكلهانهاو،ومباعدة،ومبادرة،ومحاطة

دليل.منعهاعلىوليس،خلافافيها

طر

يسقطمنهالاقربأنعلىالهدفمنموضعإصابةشرطافان

:(.له)ظ()قيل)1(في

(.)ح()مط)2(من

)ظ(.في)3(ليس
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سابقا.كان،شرطاهبماصاحبهأحدهماففضل،الابعد

مننوعلانه)1(؛الشافعيمذهبوهو،يعلىأبوالقاضيذكره

المحاطة.

الاخرصابو،شبرالغرضوبينبينهموضعاأحدهماأصابفاذا

.الاولاسقط،شبرمنأقلوبينهبينهموضعا

الثانيأصابوإن،الثانيأسقط؛الغرضالاولأصابفان

موضعكلهالغرضلان؛الاوليسقطلم،الغرضفيالتيالدائرة

ذلك.يشترطانإلا،اصاباهإذاصاحبهأحدهمايفضلفلا،الاصابة

يجز؛لم؛بإصابتينخاسقه)2(أحدهمايحسبناشترطاوإن

.وعدوانظلملأنه

لانجاز؛؛بإصابتينخاسقهمنهماكليحسبنشرطاوان

ذلاش.فيسواءفهما،بشيءصاحبهيفضللمأحدهما

فصل

العقدترك؛مطردةعادةللرماةكانفان،المناضلةأطلقتإذا

باشتراطها.يصرحوالموإنعليها

للماورديالكبيروالحاوي422(،-421)13/المغنيانظر)1(

15/215(-.)216

)15/302،الكبيرالحاويانظر.ثقبنبعدالغرضمنثبتما:الخاسق)2(

.)255
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فيالاصلهذاونقضوا،الشافعياصحابذلكعلىوافقوقد

مواضع.فيوطردوه،مواضع

لموإن،المعاوضاتفيالبلدنقدفيطردهعلىالناساتفقوقد

مثلهالمتعارفالتسليموعلى،الشرطمنزلةللعرفتنزيلا؛يشترط

فيهالهدارامنهاشترىاوباعهلوكما؛يشترطلموان)1(عادة14[]حه

قبولفيإعمالهوعلى.يومينولايومفينقلهيمكنلاكثير،متاع

اعتماداالرجلداردخولوعلى.بقولهموالاكتفاءالصغارمعالهدية

.كثيرةذلكونظائر.إذنهعنخبرهمعلى

الطباخولاالخبازولاللحماميالاجرةتجبلا:قالمنونقضه

.إجارةعقدمعهميعقدحتىالمكاريولاالغشالولا

غيرمنالنكاجعقدجواز:والاجماعوالسنةبالكتابثبتوقد

يحتاطالذيالنكاجفيهذاكانفاذا،المثلمهرووجوب،مهرتسمية

فيه=96[أظماشرطبهيوفىانالشروطوأحق،لغيرهيحتاطمالاله)2(

الاولى.بطريقالعقودمنفغيره

الموقفبينالمسافةمقدارفيعادةلهمكانإذاانهموالمقصود

وانخفاضه=الهدفوارتفاع،الغرضمقدارفياوعادة،والغرض

ذلك.ذكرإلىيحتاجولا،العادةعلىالعقدنزل)3(

)ح(.من)1(سقط

)ظ(.في)2(ليس

)ح()ترك(.)3(في
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أحدهما.هذا)1(قولانوللشافعي

العقد.فيذلكبيانمنلابد:والثاني

عليها،العقدحمل؛أيضابالرميالمبتدىءفيعادةلهمكانوإن

خلافها.يشترطوانإلا

أطلقواوإن،تعين؛رشقكلفييبتدىءمنتعيينشرطوافان

لمالأنهم؛الجميعفييتعينأناحتمل،رشقكلفييقولواولمتعيينه

،النوباتجميعفييبتدىءانهارادوانهمعلم،غيرهيعينواولمعينوه

لجميعأخرىقرعةبينهميقرعثم،الأولالرشقفييتعئنأنهويحتمل

يكتفىوالمطلق،مرةعينوقد،بعائموليسمطلقتعيينهلأن؛الأرشاق

.بمرةفيه

الشافعي.لاصحابوالوجهان

إلىرشقكلفييحتاجونأنهم:البعدغايةفيثالثوجهولهم

ردهيوجبماالرماةايديوبردوالمشقةالتطويلمنهذاوفي،قرعة

وبطلانه.

وجهلاإذ،العقديبطللم،بالرميالبادىءلذكريتعرضوالمفان

الجمهور.قولوهذا.لبطلانه

لموإذاالعقد،يبطلأنه:الخراسانيونحكاه4قووللشافعي

منومنهماالسبقكانفان:ينطر،يتعينلم)2(إذافيماببطلانهيحكم

402(.-202)15/الكبيرالحاويانظر)1(

)مط(.من)2(
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فكذلك.،أجنبيأوالاماممنكانوإن،[1461حبالقرعةعين،أحدهما

يعينه.السبقمخرجأن:اخرقولوللشافعي

مطلقا،عئنهوإن،تعينالارشاقلجميععينهفان،القولهذاوعلى

.(1)الوجهينعلى؟الأرشاقلجميعأوالاولللرشقيتعينفهل

فصل

العقدهذافيالمتبعأنفيترددأنهعنهالشافعيأصحابنقل

.الرماةعادةاوالقياس

تجوزكيفوقالوا:،وغيرهالجوينيالمعاليأبوواستشكله

؟!شرعيةغيربعادةشرعيةحجةمخالفة

.الاشكالهذاجوابفياختلفواثم

المجتهدينالرماةعادةعلىمحمول"ترذده:)2(الصيدلانيفقال

العلماء".من

منيتفاهمونهمابالعادة"المراد:الجوينيمحمدأبووقال

".الالفاظ

فيفالحجة،القياسوافقتإذاعادتهمبأنالصيدلانيقولورد

.(1/402)5الحاويانظر(1)

يطلقشرحا"المزني"مختصرعلىعلق،المروزيداودبنمحمدأبوبكرهو)2(

انظر.القفالطريقةعلىعلقهلأنه،"الصيدلانيب"طريقةالخراسانيونعليه

184-914(.)4/الكبرىالشافعيةطبقات
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بها.عبرةفلا،)1(القياسخالفتوان،القياس

المطردةالعادةعلىالعقودحمليجببأنه:محمدأبيقولورد

.الالفاظفي

الشافعيكلامفي)2(بالعادة"المراد:الجوينيأبوالمعاليوقال

البداءةالرماةعادةفان،كلامهينزلوعليه،بالرميالبادىءفيالعادة

عنه،عادتهموبعدت،القياسوقععظمإذا":قالثم،"السبقبمخرج

."القياسباتباعالقطعوجب

شرعيين،دليلينبينالترددظاهراللهرحمهالشافعيكلام:قلت

المعتادفيتزل،الإطلاقعندوالمعتاد)3(العرفعلىتحملالعقودفان

يكنلمما،بنفسهقائمشرعيئدليلوهذا،باللفظالمشروطمنزلة

،العادةخالففاذا،شرعيئدليلوالقياس،اللهلكتابمخالفاالمعتاد

العادةتقدمأو،الشرطمنزلةالمنزلةالعادةعلىيقدمههلفتردد:

شرعي؟دليلوكلاهما،عليهعرفاالمشروطة

نأريبولا،الشرطمنزلةمنزلةفانها؛لعادة1تقديموالراجح

وجوازالبلد،ونقد،الحلول:القياسفان،للشرطننسرلنالقياس

.بالشرطكلهذلكوننسرلن،العقدعقيبالتصزف

)مط(.من(القياسخالفت)وانقوله)1(

)من(.)ح()مط(،في)2(

)والمعتاد(،)ح(فيوليس(الاطلاقعندالعادةعلى)تحمل)ظ(في)3(

)مط(.منوالمثبت
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كلامعليهحملالذيالحرمينإماممسلكضعفيخفىولا

الجاريةالعادةيخالفقياسبالرميالبادىءفيليسفإنه؛الشافعي

ذلك147[]حيكنلم،منهمواحديبدأأنشرطوالوولهذا،بينهم

ذلك)1(يكنلممنهمواحدببداءةعادةلهمكانفإذا،للقياسمخالفا

أعلم.والله،للقياسمخالفا

فصل

واختلافهالموقففي

واحدكل)3(فرمىللرميالغرضمقابلةفيالرماة)2(اصطفتإذا

علىيتناوبواأنيشترطولا،والرماةالفقهاءباتفاقصح؛موضعهمن

فيتنافسواوان،جاز؛بذلكرضوافان،الغرضموازاةفيالوقوف

بالرميالبادىءفيكتنافسهم،الغرضبإزاءالوقوفاثرمنهموكلذلك

:)4(وجهانففيه=

بالقرعة.يقدم:احدهما

بإخراجه،مزيةلهمنأوالسبقمخرجيختارهمنيقدم:والثاني

.تقدمكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)ظ(.فيليس

)ظ()ح()اصطف(.في

والغرضللرميمقابلة)في)ح(وفي.(،.كلورمىالغرض0)ظ()0في

.(..واحدكل

902(.)15/الكبيرالحاويانطر:
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يكونأنمثل،غيرهمنخيرابعضهمعينهالذيالموضعكانوإن

والموقف،ذلكونحو)1(للريحأو،للشمسمستقبلاالموقفينأحد

إلىأقربلأنه؛الموقفهذاعين)2(منقولقدممستدبرهماالاخر

العقدإليهينصرف07[]ظالذيالموضعوهو،الرميمقصودتحصيل

.الإطلاقعند

كما:قالوا،أولىأصحابناعندفالشرط؛خلافهشرطهماكانفان

أولى،الموافقالموقفيكونأنويحتمل.ليلاالرميعلىاتفقالو

العقد.ومصلحةمصلحتهماإلىأقربلأنه؛طلبهمنويجاب

الثاني.وتبعه،منهشاءحيثالاولوقف،الموقفاناستوىفان

وليس،الاولوتبعهشاءحيثالثانيوقف؛الثانيالوجهفيكانفاذا

صما.يقفوابل،الغرضجهةإلىصاحبهعنيتقدمأنلاحدهم

لم،أفرطوإن،جاز،يسيراكانفان:أحدهمبتقديمرضوافإن

شرطلوكمافصار،للعدلالمنافيالتخصيصمزيةمنفيهلمايجز،

اتفاقا.يجوزلافانه؛بعشروللاخرإصاباتبتسعالسبقلأحدهم

جاز.،موقفهمعنيتأخرواأويتقدمواأنعلىكلهماتفقوافلو

.والنقصانالزيادةإلحاقفيالخلافيكون:الشافعيأصحابوقال

.(..اوإريجلشمسمستقبلا)الموقوفين)ظ()ح(،في)1(

)غئر(.)ح()مط(،في)2(
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فرغ

.ذلك؟)1(لهفهل،موقفهعناحدهمتاخرفإن

عليهم.مستأثرلالأصحابهبه)2(موثرلأنه؛الجوازيحتمل

العقد.منالمطلوبالعدللفوات،المنحويحتمل

.[148]ح.وجهانوللشافعية

وإنيجز،لمالآخر،عنأحدهمافتقدم،اثنينكانالووكذلك

أعلم.والله.والوجهينالاحتمالينفعلىعنه)3(تأخر

فصل

تعديلا،الثانيالوجهفيالآخربدأ،وجهفيأحدهمابدأوإذا

بينهما.

أصحابنا:فقال،الوجوهكلفيلاحدهماالبداءة)4(شرطتفان

يمنعها.وهذا،المساواةعلىالمناضلة()موضوعلان؛يصحلم

غيرمنبرضاهماذلكعلىاتفقالولانهما؛ذلكيجوزأنويحتمل

الرمي،جودةفيولا،الاصابةفيلهااثرلاالبداءةلان؛جاز،شرط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

21(.0-)15/902الكبيرالحاوي:انظر

)ظ(.من

)ظ(.من

422(.)13/المغنيانظر)شرط(،)مط(في

)مرضع(.)ح()مط(،في
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فيصح.،فعلهيجوزماشرطافقدذلكشرطافاذا

متواليين،)1(الوجهينمنمنهماواحدكليبدأنشرطاوإن

لتساويهما.؛جاز

له،تأثيرلالغوالبداءةاشتراطأناخر:وجهالمسألةوفي

الرمي،جودةفيولا،الإصابةفيللبداءةتاثيرلااذ،كعدمهووجوده

ومنهم،الحذاقوهم،البداءةعن)3(التأخريختار)2(الرماةمنوكثير

.الامرانعندهيستويمنومنهم،البداءةيختارمن

وقدللسحرةموسىقالولهذا،قدراعظموموقعاأحسنوالتأخر

ثمأولا،بداءتهمفاختار،قبلهيبتدئواانأوهويبتدىءأنبينخيروه

الحكمة:منكثيرةوجوهذلكوفي،)4(بعدهمهوألقى

لهيبقىولا،حيلهويستنفذ،وسعهيستفرغالمبطل-منها:أن

لغلب.بهاتىلو(إنه):يقالشيء

المحق)6(نصرةإلىأدعىفيكون،الباغيهويكونأن:ومنها-

عليه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ظ()حر(.في

)ظ(.منسقط(الرماةمن)وكثيرقوله

)عن(.منبدلا)على()ح(في

منطهسورةوفي-911[،]115منالاعرافسورةفيالاياتإلىيشير

-96[.6]ه

)مط(.)ح(،من

(.عليهوالمحقالحق)نصرة)ظ(في
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مناكثرالمجيبالىتستشرفدائماالنالسنفولسان-ومنها:

استشرافهامنأكثروالمقارعاتالمغالباتفيالمتأخروالى،السائل

موقعا.أعظموغلبهظفرهفيكون،الاولإلى

وقدخصمهشاهدإذاوتتضاعفتقوىالمحقهمةأن:ومنها-

مامقدارعلىهمتهفتصير،سهامهواستنفدالغلبةأسبابلهوضع

خصمه.كيدمنشاهد

.وهرجها)1(البداواتهيحوينقطع،يصفواللغطان:ومنها-

للمقابلة.ويستعدوعزمههمهيجمعأن:ومنها-

يرجعقدخصمهفان؛واستقالتهخصمهرجوعيأمنأنه:ومنها-

بدأفاذا،غلبتهتظهرفلا،واستظهارهقوتهرأىإذامقارعتهعن

واستقالته.[941]حرجوعهمنأمن،خصمه

.هذهغير2()أخرىولفوائد

أمور:ثلاثةبينمخيرانوهما

وسهما.سهمايرمياأن:أحدها

وئلاثة.ثلاثةأو،وسهمينسهمينيرمياأن:الثاني

الاخر.يتبعهثم)3(رميهاحدهمايستنفدأن:الثالث

وهيجها(.)البداوات)مط(في)1(

)أخر(.)ح(في)2(

)ظ(.فيليس)3(
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)1(فصل

ثم،أحدهماإلىكلاهمافيرميان،غرضانلهمايكونانوالشئة

،الاولويرميان،السهامفياخذانالاخر،إلىكلاهما)2(يذهبان

لمج!.اللهرسولأصحابعادةكانتوهكذا

والغوفهووجلعزاللهذكرمنليسشيء"كل:مرفوعأثروفي

فرسه،وتاديب،الغرضينبينالرجلمشي:خصالربعإلاسهو،

.")3(السباحةوتعلم،اهلهوملاعبته

)1(

)2(

)3(

.(1/224)3المغني:انظر

.()يرميان()مط،()حفي

0498()3898-رقم)5/203-303(الكبرىفيالنسائىاخرجه

المعرفةفينعيموابو)1785(رقم)2/391(الكبيرفيوالطبراني

وغيرهم.(9151-51)17رقم(245)2/

بختبنعبدالوهابعنعبدالرحيمأبيعنالحرانيسلمةبنمحمدطريقمن

قصة.وفيه،فذكره...عميربنوجابرعبداللهبنجابررايت:قالعطاءعن

عطاءعنالزهريعبدالرحيمعنعبدالرحيمأبيعناعينبنموسىورواه

.فذكرهبه

فيه،سلمةمحمدبنعلىاختلفلانهاصج،اعينابنطريق:قلت

ابنأو-يزيدبنخالدواسمهعبدالرحيمابيمنالاضطرابيكونانويشبه

عطاءعناخرطريقوللحديث،بهباسلا:فيهقيلفقد،-الحرانييزيدابي

يثبت.لا

)عبدالرحيملجهالة،ضعيففالسند،اعينابنطريقالمحفوظكانفان

ترجمة.علىلهاقفلمحيث(الزهري

الاصابة=انظر.المنذريإسنادهوجود،حجرابنإسنادهصححوالحديث
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:"الرمي"فضلكتابفيالطبرانيالقاسمأبووقال

)1(..

رذابيعنبإسنادهذكرثم.("الغرضينبينالمشيدضل:"باب

."حسنةخطوةبكللهكان؛الغرضينبينمشى"من:يرفعه

بينيعدواليمانبنحذيفةيت"ر:أبيهعنالتيميإبراهيموقال

."قميصفيبالمدائنالهدفين

،الاغراضبينيشتدونقوماأدركت"71[]ظ:سعدبنبلالوقال

.رهبانا"كانوا؛الليلكانفإذا،بعضإلىبعضهميضحك

كبير.شيخوهوالغرضينبينيشتدعامربنعقبةوكان

.")2(الجنةرياضمنروضةالغرضينبينما":مرفوعأثروفي

به.المقصودلحصول؛جاز،واحداغرضاجعلواوان

)1(

)2(

017(.)2/لترهيبووالترغيب225()1/

)ظ(.منسقط"باب"(:"الرمي)"فصل:قوله

52(.-51)صتقدمتالاتيةوالاثار

أبيابنطريقمن)2245(رقم)2/43(الفردوسمسندفيالديلميخرجه

بينمافان،الرمي)تعلموارفعههريرةابيعنمكحولعنبإسنادهالدنيا

ضعيف،"واسناده:حجرابنالحافطقال(.الجنةرياضمنروضةالهدفين

182(.)4/التلخيصنظر."انقطاعهمع
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طس

وانواعهاالاصابةصفاتفي

.ومقيدةمطلقة:نوعانالاصابة

وأ،وسطهفيإما:كانتصفةأيعلىالغرضإصابة:فالمطلقة

ولمالغرضفيوقع)1(مايتناولوكذلكالايسر،او،الايمنجانبه

ذلك.غيرأو،منهونفذخرقهأو،منهينفذولمخرقهأو،يخرقه

:وجهانففيه،بقيديقيداهاولمالاصابةأطلقافان

هذهمنكانتصفةأيعلىويتناولهايصحالعقدأن:أحدهما

.الصفات

الاصابةصفةذكرأن-:")2("المغنيفيذكرهالذيوهو-والثاني

-)3(.م!

كان،خواصلرمينا:قالافإن1[ه0]ح،المناضلةصحهلمحيشرط

القرع)4(وتسمى،كانتكيفمالهااسملأنه؛الاصابةلمطلقتاكيدا

.أصابذاإ:واحدبمعنى،وقرطس،وقرع،خصل:يقال،والقرطسة

طس

فيه.وثبتالغرضخرقماوهو:خواسق:قالافان

يديه.بينووحخرقهماوهو:خوازقأو

)1(

)2(

)3(

)4(

()يقيع(.)ح(،)مطفي

942(.و-418)13/417

(.)ح()ظ(الصحةفي

)ح(.منسقط
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ورائه.منووقع،الغرضنفذماوهو:موارقأو

.الغرضجانبخرمماوهو:خوارمأو

ومنه،إليهوثبثمالغرضيديبينوقعماوهو:حوابيأو

الصبي.حبا:يقال

قيل:ومنه،الغرضجانبيإحدىفيكانماوهو:خواصرأو

لان؛بذلكالمناضلةتقيدت-الانسانجانبفي)1(لانها؛الخاصرة

.شرطاهبمافتتقيد،شرطهماإلىالمسابقةفي)2(المرجع

أصحابنا.ذكرههكذا.صح،معاوالحوابيالخواسقشرطاوان

هذافان؛كالحوابي،النادرةالاصابةشرطيصحلاأنويحتمل

جدا،يندرعداهمادونبهالاحتسابفاشتراطنادرا،اتفاقايقعإنما

لاالإصابةمعهتندرشرطكلوكذلك.الرميمقصوديفوتوذلك

منموضعإصابةشرطاإذامابخلافوهذا،اشتراطهصحةينبغي

وهو،فيهالاصابةيندرلالأنه؛يصحفانه،ونحوهاكدائرته،الغرض

السهموقوعاشتراط)3(بخلاف،بالتعليمينالومما،الراميحذقمن

يناللاهذافان؛الغرضفييقعحتى،بنفسهيحبوثم،الغرضدون

.الرماةفيهيتنافسولا،وقوعهيكثرمماهوولا،بالتعلم

فخرق،الخسقشرطإذاأنه:قوليهأحدفيالشافعينصوقد

)1(

)2(

)3(

(.)مطفيليس

)مط(.منسقط(المرجعلان)بذلكقوله

)ظ(.من)بخلاف(إلىإذا()ماقولهمن
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به.لهيحتسبأنه؛لقوتهمنهونفذ،الغرض

لموافقته؛الاصح"وهو:أصحابهمنوغيرهالمعاليأبوقال

")1(.والمعنىاللفظ

المختار.هووهذا:قلت

.الرماةميلوإليه،بهلهيحتسبلا:الثانيوالقول

2(فرعلأ

وأخشبةوراءهوإذا،الغرضفيوثبتفخسق،خوارقشرطافان

به،لهيحتسبأناحتمل=لنفذلولاهبحيثالخرقمنيمنعهشيء

لوكماوهو،المشروطلحصل،المانعلولاوأنهالمقصود،إلىنظرا

مكانه.السهمفوقع،الغرضالريحأطارت

كانلوالخرقحصولفيللشك،بهلهيحتسبلاأنواحتمل

المانع.عدممعيثبتأنالمحتملمنإذ،زائلاالمانع

فصل

[1ه]!1والأقربالقربفي

نوعين:علىالنضال

للرمليالمحتاجونهاية022(،و)15/218-921الكبيرالحاويانظر)1(

.)8/171(

)13/428(.لمغنيو-921(،)15/217الكبيرالحاويانظر)2(
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الاصابة.على:أحدهما

،اقربكانالسهامفأي،الغرضمنالقربعلى:و[لثاني

دونه.ماوألغي،بهاحتسب

عليها،العقدإطلاقحمل؛بينهمعادةالقربلقدركانفان

بيانمنفلابد،عادةولاعرفلهيكنلموإن،كالمشروطةوصارت

؟نحوهاوشبراوذراعهوهل:بهالمحتسبالقربقدر

أقربكانأينا:قالوابل،القربقدريبينواولمالعقدأطلقوافان

وغيرهإلاقربمامنلانه؛يصحلم،بهاحتسب؛الغرضإلىسهما

به)1(.يحتسبماقدريعرففلا،منهاقرب

:)2(للشافعيةآخرانوجهانوفيه

بسهم.القربويقدر،يصح:أحدهما

له.دليللاتحكموهذا

هوبماسهمكلويسقط،فالاقرببالاقربيحتسبأن:الثاني

منه.أقرب

،القربحدّفيسهامهماوقعتإذا:الجوينيالمعاليأبووقال

أقربمنأقربوأبعدهما،وأقربقريبأحدهماسهامفيوكان

.72[]ظبأقربها؟أبعدهايسقطأوسهامهجميعيحتسبفهل،الاخر

(.يحتسبمابقدريعرف)فلا)مط(في)1(

216(.-215)15/الكبيرالحاويوانظراللشافعي(،)مط()ح(،في)2(
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:وجهانفيه

الاخر،سهاممنأقربكلهالانهابجميعها؛يحتسب:أحدهما

أظهر.وهذا

ويكونلغوا،الابعدويجعلبأقربها،أبعدهايسقطأنه:الثاني

.للأقربالحكم

الابعدجعلفالاقرب)1(بالاقرباحتسبلماقائلهأن:هذاووجه

سهاممنالأبعدكانلوكما،منهأقربهوبماواحتسب،ملغى

فييعملماوحدهسهامهفيفيعمل،هوسهامهمنوالاقرب،صاحبه

سهامهما.

مسافةاشتراطعلىماو)2(،الاولالوجهعلىتفريعكلههذا

ذلك.يجيءفلا،القرب

حسب،؛المشترطالقربحدفيالهدفجوانبفيوقعومهما

أعلىفيوقعمايحتسبلاأنه:جداضعيف!وجهالشافعيولاصحاب

.سواءوجوانيهوأسفلهأعلاهبل،لهوجهولا.الهدف

فرغ

كلقريبيسقطأنوشرطامثلا،)3(بذراعالاقربقدرقدراإذا

وجب؛القربحدفيكانولوالاخر،رميمنمنهأبعدهومارام

)ظ(.)1(من

)ظ(.في)2(ليس

مط(.،)حفيليس(.بذراعالقربقدر)إذا،ح()ظوفي)مط(،من)3(
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تباعه.ا

الناضل،فهو،بذراعأقربكانمنأنوشرطا)1(يشرطاهلمفلو

لاقربفالأقرببايحتسبأناحتمل=الذراعبدونأقربأحدهماوكان

ما،القربحدفييقع)3(مابكليحتسبأنواحتمل،)2(الذراعبدون

الشافعي.لاصحابوالوجهان،سواءوأقربهوقريبه،عنهيقصرلم

الاحتسابفيعادةلهمكانفان،عادةللرماةيكنلمإذاهذا

والله)4(،الشرطمجرىلهاإجراءعليهاالعقدنزل؛عدمهأو1[ه2]ح

أعلم.

فصل

النكباتمنيطرأفيما

،شديدةريحأو،وترقطعأو،قوسكسرمن()عارضعرضإذا

غيرها،اوالعوارضهذهمنلعارضأخطأإذابالسهمعليهيحتسبلم

رميه.لسوءلا،لعارضالخطأهذالان؛يديهبيناعترضكحيوان

يحتسبلملأنه؛بهلهيحتسبلم،أصاب"ولو:)6(القاضيقال

(.)ح،مطفي)1(ليس

)ظ(.فيليس(الذراع)بدونقوله)2(

)نفع(.)ظ(في)3(

215(.)15/الكبيرالحاويانظر)4(

)ظ(.من)5(

)13/942(.المغنيانظر)6(
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الرميتصرفأنيجوزكماالشديدةالريحلأن؛لهيحتسبفلمعليه

فيقعخطئهعنالمخطىءالسهمتصرفأنيجوز=فيخطىءال!ديد)1(

فيالسهموقعفان،الراميبحذقلابالريحإصابتهوتكونمصيبا،

إصابتهلان؛لهحسب،الغرضصابوفمزقهالغرضوبينبينهحائل

الريحكانتوان،غيرهمنأولىفهو)2(،لقوتهومروقه،رميهلسداد

الجولان؛ولهبالسهمعليهالاحتسابيمنعلم،عادةالسهمتردلالينة

الذيالرخوالرميفيإلاتؤثرلاالرخاءالريحولان،ريحمنيخلولا

به.لاينتفع

فرغ

كانفان؛موضعهالسهمفوقع،الغرض)3(الريحأطارتوإذا

فيالغرضكانلوأنهلعلمنا؛بهلهاحتسبخواصل)4(،شرطهما

ولا،بهلهيحتسبلم،خواسقشرطهماكانوإن،أصابهموضعه

عليه.

إذاالغرضفييثبتهل:يدريلالأنه؛الخطابأبيقولهذا

أولا؟موجوداكان

)1(

)2(

)3(

)4(

(.الشديدة)الرمي)ح(وفيالشديد(،)السهم)ظ(في

)فهذا(.)مط()ح(،في

)13/428(.لمغنيانظر(الغرضطارت)وإذا)ح(وفي)ظ(،من

إذا:خصلهوقد)الهدف(،القرطاسأصابالذي:خاصلجمع:الخواصل

أصابه.

.(027)ص/والمطلع،(953)ص/للأزهريالزاهرانظر
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،الغرضكصلابةالهدفصلابةكانتفان،ينظر":القاضيوقال

فيكثبوتهفيهلثبتمكانهبقيلولانه؛بهلهاحتسب؛الهدففيفثبت

الهدفكانوإن،يحتسبلم،التساويمعفيهيثبتلموإن،الهدف

عليه؛ولالهالسهميحتسبلمرخواكا/نإنأو،فيهيثبتفلمأصلب

لا؟أممكانهبقيلوالغرضفييثبتكانهل:نعلملالالا

.")1(الشافعيمذهبكلهوهذا

فرع

المكانفيلا)2(،فيهالسهمفوقع،الغرضالريحأطارتفان

نأإلا؛لهلاالسهمعليهيحتسبأصحابنا)3(:فقال؛منهطارالذي

.)4(إليهطارالذي153[]حالموضعفيرميهعلىاتفقايكونا

حسبتالقوسكبدمنالسهمخروجبعدأطارتهإذاأنه:وعندي

.لاخطاه،مكانهكانلوأنهنتيالنلانا؛عليه

وقدالمقصودهوالغرضلان،لهحسب،الرميقبلأطارتهوان

.)5(أصابه

الاصلي،موضعهفيأحدهماسهمفوقع،الرميقبلأطارتهوان

)13/428(.والمغني222(-221)15/الكبيرالحاويانظر)1(

(.المكانفيفيه)السهم)ظ(في)2(

428(.)13/المغنيانظر)3(

)فيه(.()مطفي)4(

)أصابه(.إلىاطارته()وانقوله)ظ(من)5(
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هولانه؛فيهسهمهوقعمنفالمصيب،نفسهفيهالاخرسهمووقع

.أصاب؛أصابهفمن،المقصود

موضعه.فيسهمهوقعالذيهوالمصيب:الاصحابقولوعلى

(1)مكانهفيسهمهوقعمنفالمصيب،رميهمابعدإطارتهكانتوان

وقد،عليهعلامةوالغرض،)2(الرميفيالمقصودكانهولانه؛الاصلي

المقصودهوفإنه؛الرميقبلأطارتهإذامابخلافالمقصود،أصاب

تعالى.اللهبحمدواضحوهذا،للمقصودمصيبفمصيبه،بالرمي

فرغ

طارتهماحكمفحكمه،وجههعلىالغرضالريح)3(ألقتواذا

وأماماهوحلفاوشمالايمينا

فصر

وأالعقد،أوأوالنظر)4(،،القبضلفسادفسدترميةوكل

رشقه.منعليهحسبت-الإطلاقأو،الجذب

،القوسكسرنحو،تقصيرهإلىينسبلالعارضفسدتوان

.()المكان()مطفي(1)

.()بالرمي()ظفي(2)

.(173)8/المحتاجونهاية)13/428(،المغنيوانظر)اطارت(،)ظ(في)3(

)ظ(.فيليسالعظر()اوقوله)4(
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ظلمةوعروض،عاصفة)1(الريح74[]ظوهبوبالودر،وانقطاع

يحسبلمأخطأ،وإن.أصابإنلهحسب،ذلكونحو،شديدة

عليه.

غلط،وهو.عليهيحتسبإنه:الاصحابمنقالمنوأبعد

الاصابة.معلهيحتسبلا:الشافعيأصحابمنقالمنمنه)2(وأبعد

.الحذقوفضلالرميجودةمنالتنكيدمعالاصابةأن.معلومإذ

الوتروانقطاعالقوسكسرعرضإن":الجوينيالمعاليأبووقال

حسبالنفوذ،بعدعرضوإن،عليهيحتسبلم،السهمنفوذقبل

".عليه

فرع

عليه.يحسبلم،قدحهلضعفكانفإن؟السهمانكسروإن

الوتر،عنالنزعفيالفوقأحلىبأنالرميلسوءانكسارهكانوإن

حسب،فانكسر،القوسكبدفيالنصلرأسفعلق،النزعفيأغرقأو

رميه.سوءمنلأنه؛عليه

وطولايصيبهنإما:يخلوفلاانكسارهبعدالغرضأصابوإن

أصابهوإن،عليهولالهيحسبلم[،اه4]حعرضاأصابهفإن،عرضا

النصل،بغيرأصابوان،لهحسب،بالنصلالإصابةكانتفإن:طولا

)ريح(.)ح(فيووقع)ظ(،فيليس)1(

)ح(.فيليس)2(
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أصحابنا.قاله،له)1(يحسبلم

الفوق،فيهاالتيالقطعةبرأسالاصابةإذظاهر،نظروفيه

بينهما.فرقولا،سواءبالنصلكالاصابة

بقطعةأصابهإنإنه)2(:الشافعيأصحاببعضقالقدبل

أحدفيحسبالفوق،بقطعةأصابهوإن،يحسبلم،النصل

الوجهين.

.والقياسالنظرفيضعيفانوالقولان

العبرةوإنما،بالنصلعبرةلاإذبهما،لهيحسبأنهوالصواب

السهمووقع،الغرضدونفسقطضعيفا،النصلكانولو،بالإصابة

)3(.مثلهوهذا،قطعالهحسب،الغرضفينصلبلا

فرغ

الاخر؛الجانبمنالسهمفخرج،النزعفيالراميأغرقفاذا

إلىمنهونفذ،فأصابه،طريقهفيحيواناعترضهفان،وعليهلهحسب

له.حسب،فأصابالغرض

ولا.لهيحسبلاإنه)4(:الشافعيأصحابمنقالمنبعدو

)1(

)2(

)3(

)4(

.(284/)13المغنيوانظر.()ظمن

221(.)15/الكبيرالحاويانظر

)ظ(.فيليس(مثله)وهذاقوله

=كان؛الهدفصابو،منهمرقحتىالحائلفينفذإذا"انه:الماورديذكر
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لقوله.وجه

عارضأو،يدهكالتواءبدنهفيلهعرضلفسادالخطأكانوإن

عليهيحتسبلم؛رميهأفسدلهعرضداءأو،بصرهفيلهعرض

)1(
يده)2(تلتويكأن؛الرميفيتقصيرهإلىالعارضينسبأنإلا؛به

عليه.يحسبفانه؛القبضفيحذقهلعدم

ضر

فإذا،بهالهيحتسبلم،الرميغيرإلىتضافإصابةكلوكذلك

جداراأوشجرةأو،الغرضسمتعنمائلةشجرةالسهمأصاب

إلىتضافلاالاصابةهذهفان؛الغرضفأصاب،بصدمتهفارتدكذلك

رميه.

رميه.عنمتولدةلانها؛بهالهيحتسمبأنويحتمل

ذلك.فيوجهانوللشافعية

لهحسب،للغرضمسامتين)3(الجدارأوالشجرةكانتفان

فصدمالسدادعلىالسهممرفان،الرميحسنمنالاصابةإذقطعا،

به؟لهيحتسبفهل؛الغرضفأصابقفز)4(ثم،الارض

)1(

)2(

)3(

)4(

)15/223(.الكبيرالحاوي.مصيبا"

)15/691(.المجموعتكملةوانظر)مط(.فيليس

(.تلتويان)نحو)ح()ظ(،في

)مساميين(.)ح(في

)ثم=منبدلافاصاب()ففر)ح(وفيقفز(،)ثممنبدلا)فارتذ()مط(في
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شرطلهميكنلموإن،اتبع1[]حههشرطلهمكانفإن:ينظر

.الشرطمنزلةمنزلةهيإذ،عادتهماتبعت

وجهين.احتمل،شرطولاعادةلهميكنلموإن

اوجه:ثلاثةذلك)1(فيالشافعيولاصحاب

به.يحتسب:أحدها

يحتسب.لا:والثاني

به.احتسبوالا،بهيحتسبلمالعادةاتبعتإن:والثالث

.الاحتسابعدمالرماةعادةلان:قالوا

هذهبمثلالقصاص)3(نوجبلانابه)2(،الاحتسابوالصواب

كمامرالذيالسهممنزلةوينزلها،يكافئهمنقتلتعمد)4(إذاالاصابة

كانلوإذ،اولىالنضالفيبهالاحتساببل،المقتولأصابحتىهو

فيبالمنعأولىلكانت؛الإصابة(في)بهالاحتسابيمنعشبهةذلك

الحمد.ولله،ظاهروهذا،القصاص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(فاصابقفز

)15/223(.الكبيرالحاويوانظر،ح(.)ظمنذلك()فيقوله

)به(.فقط)مط(فيوليس.(الاحتساب)والصواب)ظ(من

(.نوجبالانامنبدلا(يوجب)ولا)مط()ح(،في

(.يكافئهمنقيل)إذ)ح(فيووقع)ظ(من

)ظ(.منفي()بهإلى)النضال(قولهمن
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فصل

جائز،أولازمعقدهيهل:المسابقةفي)1(الخلافتقدموقد

فسخهمنهماواحدفلكلجائز،عقدأنهاالمذهبمنالمشهوروأن

أحدهما،فضلظهرإنوأنه،والنقصانالزيادةولهما،فيهالشروعقبل

ولا،رهنبهايؤخذولا،احدهمابموتوتنفسخ،الفسخوحدهفله

مجلس.خيارفيهايثبتولا،ضمين

هذهفتنعكس،كالإجارة،لازمعقدأنها:الثانيوالوجه

.الاحكام

يختصأويعمهمالعارضكانفان؛الرميتأخيرأحدهماأرادفإن

وأ،ظلمةأو،ريجأو،ذلكونحو،عرقالتواءأو،كوجع؛بأحدهما

العذرولصاحب،بذلكالعقدينفسخولا،الرميتأخيرجاز؛سيل

به.الفسخ

فلهجائزالعقدإن:قيلفإنعذر،بلاتاخيرهاحدهماارادوان

فلا.بلزومه:قيل!ان،ذلك

منإليهحاجةلابماوطول)2(الغايةفيالرميعنتشاغلولو

الوجهينسيهاو،صاحبههمةليبرد؛ذلكونحووالوترالقوسمسح

.بعدهفما)ص/292()1(

والحاوي424(،)13/المغنيوانظر(،الغاية)فيبدلالتأئيه(مط(،)ح)2(

)15/232(.الكبير
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الرمي،بتعجيلوطولب،ذلكمنمنع=عنهويشغله،بهأصابالذي

كلويمتنع،الاصابةتحريمنيمتنعبحيثبالاستعجاليدهشولا

يفتخرأنمثل؟صاحبهبهيغيطالذيالكلاممنالمناضلينمنواحد

أنهلهيطهرأو،الخطإعلى1[ه6]حصاحبهويعنف،بالاصابةويتبجح

والشهودالامينمنحضرهممنذلكمن7[]ظهويمنع،

.والنظارة

فصر

والجنبالجلبفي

النبيعنحصينبنعمرانحديثمن"سننه"فيداودأبوروى

.")2(الرهانيومجنبولاجلب"لا:قالانه!ي!

)1(

)2(

)3(

:قالأنه!يمالنبيعنعمرابنحديثمن"المسند")3(وفي

يعفمه(.)أئهمنبدلا)الغلبة()مط()ح(في

لاتثبت.()الرهانولفظة.(69-59)ص/تقدم

مختصرا)43301(رقم184()6/مصنفهفيعبدالرزاقوأخرجه19(.)2/

فقط.الشغاربذكر

ضعيف.وهوالعمريعمربنعبداللهفيه،ضعيفوسنده

.غيرهيروهالم،منكرةجنب(ولاالاجلبولفظة

مالكوالإمامالعمريعمربنوعبيداللهالسختيانيأيوبخالفهفقد

به.نافععن:قالواكلهموغيرهم

وعبيدالله.مالكلفطهذا.فقطالشغار(عننهىع!م!النبي)انبلفط

35(.و91و7)2/المسندانظر
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".الاسلامفيشغارولاجنمب)1(ولاجلب"لا

النبي"أن:طالبأبيبنعليعن")2(الدارقطني"سننوفي

"،الناسبينالسبقةهذهإليكجعلتقدعلي!"يا:لهقال!ي!

جعلتقدإني!سراقةيا:فقال،مالكبنسراقةفدعا،عليفخرج

فاذا،عنقكفيالسبقةهذهمنعنقيفي!ي!النبيجعلما)3(إليك

الغاية-منمرسلهاوالميطان:عبدالرحمنأبوقال-الميطانأتيت

وأ،لغلامحاملأو،للجاممصلحمنهلناد:ثم،الخيلفصف

الثالثة،عندخلهاثمثلاثا،فكبرأحد؛يجبكلمفاذا،لجلطارح

عنهاللهرضيعليفكان"،حلقهمنشاءمنبسبقهتعالىاللهيسعد

عندمتقابلينرجلينويقيمخطا)4(،ويخط،الغايةمنتهىعنديقعد

.)5(
بينالخيلوتمرأرجلهما،إبهاميبينطرفه،الخطلمحي

بطرفصاحبهعلىالفرسينأحدخرج"إذا:ويقول،الرجلين

شككتما،فإنله)6(،السبقةفاجعلواعذار،أوأذن،أو،أذنيه

جلب(.ولاخببالا)ظ(في)1(

."ضعيفإسناد"هذا:وقال22(0/1)الكبرىفيلبيهقيو03(503-6)4/)2(

فيه:"قلتالدارقطنيسننعلىتعليقهفيآباديالعظيمالطيبابوقال

وخلاسوالحسنجذا،ضعيفالمذاحولعله،المرائيميمونبنعبدالله

".الحفاظبهصزح،عليمنيسمعالملكن،ثقتان

)ح(.)ظ(،منسقط)3(

)ح(.فيليس)4(

)طرف(.)ظ()ح(في)5(

)ح(.فيليس)6(
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غايةمنالغايةفاجعلواثنتين،قرنتمفان،نصفينسبقهمافاجعلا

".الاسلامفيشغارولاجنبولاجلب)1(ولا،الثنتيناصغر

شراحواختلاف،والجنبالجلبمعنىفي)2(الكلامتقدموقد

فيه:الفقهاءكلامنذكرونحن،فيهالحديث

الفرسانارسلإذايجوز"ولا"مختصره")3(:فيالخرقيفقال

يصيحولاالعدوعلىيحرضهفرسافرسهإلىأحدهمايجنبأن

)4(.
".الحديثوذكرسباقهوقتفيبه

قاله.الذيهذاعلىالفقهاءكثرو

الغايةعندعليهيتحولفرسايجنبأن:"معناه:القاضيوقال

قيل".كذا:المنذرابنقال.واعياءكلالاأفللكونه(؛)عليه

يسابقالتيالفرسلأن؛يصحهذاأحسب"ولا)6(:الشيخقال

فماعنها؛يتحولالتيكانت1[ه7]حفإنتعيينها)7(،منلابدعليها

المسابقةحصلتفما؛إليهايتحولالتيكانتوإنبها،السبقحصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)مط(.من)جلب(إلى)فإن(قولهمن

.(-125126)ص/انظر

)13/433(.المغنيشرحهمعانظره

به(.يصيح)ولابدلبه()ويصيح)مط(في

والمثبتإعيائه(،)عندمط(،)حوفي(،عليه)الغايةبدل)الغاية()ظ(في

)قيل(.:قولهمط(،)حفيوليس)13/433(،قدامةلابنالمغنيمن

)13/433(.المغنيفيقدامهابن:يعني

والمغني.)ح(منوالمثبت)تعئنها(،مط(،)ظفي
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احتاجمتىهذاولان،ذلكالسباقشرطومن،الحلبةجميعفيبها

ولان،غيرهبسرعةلاباشتغالهسبقفربما؛بهوالاشتغالالتحولإلى

في)1(تركهإنماكانفمتى،كلهاالحلبةفيالفرسعدومعرفةالمقصود

المقصود.حصلفما؛الحلبةاخر

حلفه،يركضمن)2(فرسهالرجلجمتبعأنفهو:الجلبواما

فسرهوهكذا،العدوعلىبذلكيستحثه؛وراءهويصيح،عليهويجلب

."مالك

.الصوابهووهذا

،السباقوقتبفرسهيصيحأنهو:بأنهالفقهاءبعضوفسره

)3(.عليهويجلب

وغيره(بالمهماز)نخسهولا)4(ضربهمنيمنعلالانه؛نظروفيه

هذاوليس،عليهصياحهمنيمنعلاوهكذاالعدو،علىيحرضهمما

.هكذابفرسهيفعلالاخرلان؛ظلما

محتملوهو،الحديثمنلمجي!اللهرسولبمراد)6(اعلموالله

)تركه(.منبدلا)يركبه(لمغنيفي)1(

والمغني.)ظ(،فيليس)2(

)ظ(.فيليس(عليه)ويجلبقوله)3(

)ظ(.من)4(

الوسيطالمعجم.الرائضأوالفارسحذاءمؤخرةقيحديدةالمهماز:)5(

)ص/3501(.

اراد(.)بما)مط()ح(،في)6(
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ين.مرلاا

:)1(روايتانالحديثتفسيرفيعبيدأبيوعن

مالك.كقول:احدهما

الماشيةأهل:أي-الساعييحشرأن:الجلبمعنىأن:والثانية

."فيصدقهممياههمعلىياتيهمبل،يفعل"فلا:قال-ليصدقهم

عليه:ويدل،الاكثرينتفسيرالاولوالتفسير

الصدقة.فيبالجلبتفسيرهيبطلوهذا،"الرهان"في:قوله-

)2(.الصدقةفييعقللافالجنبوأيضا-

ولاصلمب"لا:السياقفيالمتقدمعليحديثففي-وايضا

جنب".

يومالخيلعلىأجلب"من:يرفعهعباسابنفحديث-وأيضا

.منا")3(فليس؛الرهان

)1(

)2(

)3(

)2901(.رقم041صوالاموال-128(،)3/127لهالحديثغريبانظر

.)بالصدقة()ظ(في

الكبيرفيوالطبراني)1/593-693(الكبيرتاريخهفيالبخارياخرجه

403()3/303-مسندهفييعليوأبو)11558(رقم-223()11/222

)2413(.رقم

عنالعدنيجابربنعبداللهبنإسحاقعنثورعنالدراورديطريقمن

(.المتنفي)زيادةوفيهفذكرهعباسبنعنعكرمة

اسموفي،لارسالوالوصلفي،الدراورديعلىفيهاختلف-وقد

العدني.جابربنعبداللهبنإسحاق
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)1(
خرجه.منعرفولا،"المغني"صاحبذكره

فصل

درهم.فلك،اصبتهفان،السهمهذاارم:لاخر)2(رجلقالإذا

الكتابهذااحفطأو.كذافلكأصبتفان،المسالةهذهفيجباو

فيالسباقعقدمنليس،محضةجعالةوكان،صحوكذا؛كذاولك

إنماالسباقلان؛صحيحغرضفيه)3(لهفعلفيمالابذلاوقد،شيء

للسابقالجعلويكونفصاعدا)4(،اثنينبينيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

عبدالله.ابنأوجابربنإسحاقخولفوقد

عنعكرمةعنفرواهليليأبيبنعبدالرحمنبنعيسىبنعبدالله-خالفه

ةمرافسدومن...عبدخئب"منمرفوعا:هريرةابيعنيعمربنيحى

.(...أجلب)ومنيذكرولم،فقط."..زوجهاعلى

تاريخهفيوالبخاري0517(و)2175داودبوو)2/793(أحمدأخرجه

وغيرهم.3()8/والبيهقي0556()رقم037()12/حبانوابن693()1/

،محفوظغيرالعدنيعبداللهابنأوجابربنإسحاقوطريقالصوابهوهذا

.(..الخيلعلىأجلب)ومنالمتنبهذتفردوقد،مجهوللانه

ضرار،فلعل(العدنيجابربن)إسحاقالطبرانيسندمنسقط:تنبيه

سقطيكونقدأو،ضعيففإنه؛فأسقطهفيهوهمالدراورديعنالراوي

أعلم.والله.الطباعةأثناء

.(434/)13المغنيوانظر()مخرجه()ظفي

.اللاخر(()ظفي

.()ظفيليس

.)فصاعدا(منبدلا)اعدا(()حفي
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)1(
حبه.

فعليك1[ه8]حأخطأتوإن،درهمفلك،أصبتإن:قالفإن

قمار.لانه؛يصحلم؛درهم

فعليك،عنهعجزتوإن،ممةفلك،حفظتهإن:قالإنوكذا

يصح.لم؛مئة

فان،العشرالمسائلهذهفيأجبأو،اسهمعشرةارم:قالفإن

فيالجعلبذللأنه؛صح،درهمفلك؛خطئكمنأكثرصوابككان

.بمجهولذلكوليس،العشرأكثروهي،المعلومةالاصابةمقابلة

صح؛درهمإصابةبكلفلك،أكثرصوابككانإن:قاللووكذا

ذلك.

نأيشترطولم،صح،درهمإصابةبكللك76[:]ظقالولو

مساوية.ولاأكثر)2(إصاباتهتكون

فلو،صح،درهمإصابةبكلفلككلها)3(أصبتهاإن:قالولو

شيئا.يستحقلم،منهاتسعةأصاب

446(.)6/الهنديةوالفتاوى055(،)2/الأنهرمجمع:انظر)1(

462(.)4/والفروع11(،-01)15/الكبيرالشرحمعوالانصاف

.()إصابته()مطفي)2(

.()حمن)3(
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فلك،السهمهذافيأنا)1(أخطاتإن:لاجنبيالراميقالولو

لم،درهمفلك،المسألةهذهعنالجوابفيأخطأتإنأو،درهم

عمل.الاجنبيمنيوجدولم،عملمقابلةفييكونالجعللان؛يصح

صدقة،يديفيفما:أو،درهمنذرفعليأخطأتإن:قالفلو

نذرويسمى،يميننذرفهو؛رقبةعتقأو:شهر،صومفعليأو:

.الجزاءولاالشرطيكونلاأنقصدهكانإذا)2(والغضباللجاج

وهي،أقوالثلاثةعلىالحنثعندموجبهفياختلفوقد

.)3(
لمحعي:،

)1(

)2(

)3(

.كانماكائناالترمهبماالوفاءلزوم:احدها

.عنه)4(الروايتينأشهرفيحنيفةوأبيمالكمذهبوهذا

غيرهاهيجزيهلا،اليمينكفارة(تعتبر):الثاني

431(.)12/المغنيفيمعناهوانظرالنا(.)ظ(في

غير،منهلمنعاوشيءفعلعلىللحب،اليمينمخرجيخرجهالذيوهو

المغنيانظر.اليمينحكمحكمهوهذا.القربةولاالنذر،بهقاصد

.)13/622(

-458(.)15/457الكبيرالحاوي:انظر

الهماملابنالقديروفتح،126صالكلبيجزيلابنالفقهيةالقوانينانظر:

462(.)13/والمغني(،184)5/

)تر(.)ظ(في

936



.احمد)1(مذهبفيروايةوهو

اليمين.كفارةوبين،التزمهماالتزامبينيخير:الثالث

.)2(والشافعيأحمدمذهبفيالمشهوروهو

وجهـانفيه؟الكفارةنسقطفهل؛بنذرهفوفىالكفارةأوجبنافان

وليس،بسقوطهاقالمنوغيرهالمعاليأبووغلط،الشافعيلاصحاب

وفىفان،بالحنثتجبإنماالكفارةفان؛قطعاالصوابهوبل،بغلط

وجه.الكفارةلوجوبيبقىفلا،يحنثلمبنذره

.الكفارةالعقدهذاموجب:قيلفان

ولا،الحنثعندالكفارةوموجبها،يمينأنهغايته؛نعم:قلنا

)3(
سبحانهباللهذلكعلى1[ه9]ححلفلوانه:يوضحه،البرمعيحنث

وكذاكذافعلتإنوالله:قالفلو،الكفارةتلزمهلموبروتعالى

.الكفارةتلزمهلموتصدقفعلهثم،تصدقت

فصل

إلا؛غيرهإلىعنهالعدوليجوزولا،تعينالقسيمننوعاعيناإذا

باتفاقهما.

)1(

)2(

)3(

593(.)6/مفلحلابنالفروع:انظر

المحتاجونهاية)6/693(،مفلحلابنوالفروع)13/461(،المغنيانظر

-8/921(.)022

تجب(.)ولا)ظ(في
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نوعها.منبغيرهاإبدالهاويجوز،تتعينلم،بعينهاقوساعيناوإن

بينهما:والفرق

الاخر،دونالنوعينبأحدبالرمياحذقيكونقدأحدهماأن-

منالقوستعيينبخلاف؛المعينالنوعمقامالاخرالنوعيقومفلا

الواحد.الاخر)1(النوع

إبدالها.إلى)2(يحتاحأو،تنكسرقدالمعينةالقوسفان؛وأيضا-

بخلاف؛القوسعينباختلاف)3(يختلفلافالحذق-وايضا

.النوع

ضر

والاخرالعربيةبالقوسأحدهمايرمينعلىتناضلافان

وكلاهما،الجرخبقوسوالاخرالزيتونبقوسأحدهماأو،بالفارسية

.)4(تقدمكما؛والشافعيالقاضيعندصح؛رجلقوس

يصح.لم؛رجلقوسوالاخريدقوسأحدهماكانوان

جنس(من)نوعانهماالأولىالصورةفيأنبينهما:والفرق

)ظ(.)1(لي!في

(.()ويحتاج)ح()مط)2(في

)ظ(.منسقط(يختلفالاقوله)3(

234(.-)15/233الكبيرالحاوي:انظر)4(

)ظ(.فيلي!)5(

371



والابل.الخيلأنواعكاختلافاختلافهامعالمسابقةفصحتواحد

لاكمابينهما؛النضاليصحفلا،مختلفانجنسانهماالثانيةوقي

وجمل.فرسبينالمسابقةتصح

ضر

صح،؛القسيمنبنوععادةولهم،النضالعقدأطلقوإذا

فيهاكانفان؟عادتهماختلفتوان)1(،إليهباطلاقهالعقدوانصرف

تعيينمنبدفلا،استوتوان،الغالبالنوععلالعقدحمل،غالب

بينهم.النزاع)2(ليرتفح؛النوع

القوسإلىذلكانصرف؛بالنشابنرميأنعلىقالا:فإن

لسهامهااسم)3(النشابلان؛اليومالعسكرقسيوهي،الفارسية

الخاصة.

سهامهالان؛العربيةالقوسإلىانصرف؛بالنبلنرمي:قالاوإن

بالنبل.المسماةهي

أوغالبة.مطردةعادةولاشرطيكنلمإذاهذا

ضر

الفارسي،بالقسيالمسابقةجوازعلىأحمد)4(الامامنصوقد

)ح(،)ظ(.)1(من

يقع(.)ان)ظ(في)2(

سهامها(.اسمالانها)ح(وفي)ظ(،من)3(

.(432)13/المغنيانظر)4(
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بها.الرميوأباج

بأن[016]حواحتج،(بها)1الرمييكره:أصحابنامنبكرأبووقال

ملعونة،فانها"ألقها:فقال،فارسيةقوسارجلمعرأىغ!ي!النبي

الدين،اللهيؤثدفبها)2(القنا،وبرماج،العربيةبالقسيعليكم!ولكن

.("الارضفيلكماللهويمكن

عليها،النضالولابها،الرمييكرهلاانهبهالمقطوعوالصواب

يقعالتيوهيوحملها،بهاالرميإباحةعلىالامةإجماعانعقدوقد

،الاسلاميعزوبهاالعدو،يكسروبهاالاعصار،هذهفيالجهادبها

.المشركونويرعب

وجنسها،القوسعينلا،أعدائهوكسر،الديننصرة:والمقصود

06[،]الانفال/قؤؤ(مناستظعتممالهموأعدوا>:تعالىاللهقالوقد

"ارموا،:لمجمالنبيقالوقد،المعذةالقوةمنالقسيبهذهوالرمي

مننوعايخصولم.تركبوا")3(أنمنإليئأحبترمواوأنواركبوا،

يومإلىوللأمةلهمهوبل،بالصحابةمختصاالخطابهذاوليس،نوع

والقسي.الرميمناعتادوهبماطائفةلكلأمرفهو،القيامة

)4(بالسهامالعدووتبليغالرميفضلفيتقذمتالتيوالاحاديث

(.)ظمنبها()الرميقوله)1(

يثبت.لاوهوتخريجهتقدموالحديث)فيهما(،)ظ(في)2(

63(.)ص/تخريجهتقدم)3(

-77(.62)ص/انظر)السهام(،)ح((،)مطفي)4(

373



موجب.بغيرالتخصيصفيهايذعىفلا،نوعكلفيعافة

،مخصوصوقتفيفذاك)1(؛نقلهصحفان:عنهاالنهيوأما

وكلامهم،العربيةوقسيهم،الاسلامعسكرهمالعربكانتحينوهو

بغيرالرميوكان،عربيةوفروسيتهم)2(،عربيةدواتهمو،بالعربية

وغيرهم.العجممنبالكفارتشبهاحينئذلسانهمبغيروالكلامقسيهم

واالفارسيةالاسلامعساكر)3(فقسي؛الازمانهذهفيفاما

لهمكرهفلو،العربيةبغير)4(وفروسيتهمتهمدوووكلامهم،التركية

الجهاد،سوقوتعطل،والدينالدنيافسدت؛منهومنعوا(ذلك)

الباطل.بطلمنوهذا،المسلمينعلىالكفارواستولى

يكنلمحينبالقائهاوأمرلعنهاع!يمفالنبيئالخبر)6(،صحفان

وأ،والمشركينللكفارشعاراكانتفهيأسلموا،قدوالثركالعجم

والخروجبها،الرميوتكلفهبها،معرفتهلعدمحملهامنالرجلمنع

"وعليكم:قال161[]حولهذا،حينئذالاسلامأهل)7(وعادةعادتهعن

صحإن)عنها)ح(وفيخطأ،وهوفصخ(عنهاالنهيما)و)مط(في)1(

(.فذاك

)ظ(.فيليس)عربية(إلى)فكلامهم(قولهمن)2(

)عسكر(.)مط(في)3(

)ظ(.من)4(

لهم(.)ذلك)ظ(في)5(

يشبت.لاوهو)ص/81-82(،تقدم)6(

)ظ(.من)وعادة(إلى)معرفته(قولهمن)7(
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السهامبل،الرماحمعهمتنفعلامةقاتلنافلوالقنا"،برماح

يخافونمامعهمواستعملحينئذ،الرماحتستعمللم)1(والسيوف

.السلاحمنشوكته

قوسمنأنفعفيهالجرخفقوسحصنا،حاصرنالوهذاومن

كانبل)2(،اليدبقوسالرميمنأولىالجرخبقوسالرميلكان؛اليد

منأولىكان؛فتحهإلىأدعىبالمنجنيقالرميكانفإن،يتعين

.وحدهالنشاب

والكلبالحيةكقتل،مكنكيفماقتلهوالمقصود،عدووالكافر

بماتقاتلأنحقهافيالافضلالمسلمينمنطائفةفكلالعقور.

.والقتالالحربنواعووالالاتالقسيمناعتادته

لمج!اللهرسوليديبينتقاتلاليوم)3(الاسلامعساكركانتولو

ثنىولمدجهابها)4(؛ورسولهاللهوينصر،الفارسيةالقسيبهذه

التوفيق.وبادله.عنهاينههمولم،عليها

)ظ(.من)والسيوف(إلى)فلو(قولهمن()1

الكانتعنهابدلا)ح()ظ(،فيووقع)مط(،من)بل(إلى(الكانقولهمن)2(

يتعتن(.وكان،منهأولى

)ح(.فيليس)3(

بها(.ورسولهبهاتعالىالله)ينصر)ظ(في)4(
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فصر

والابلالخيلفيالسبقبه)1(يعرففيما

فيتعين،كتفولابراسلا،بالاقدامالميدانابتداءفيالاعتبار

المركوبين.أقدامتساوي

ذلك.فيالفقهاءفاختلف؛انتهائهفيماو

:)2(أقوالثلاثةوللشافعي

.بالاعناقنه:أحدها

.بالأقدامانه:والثاني

الابل.فيوبالاخفاف،الخيلفيبالاعناقأنه:والثالث

أصحابه.منالخراسانيينطريقةهذه

تساوتوان،بهاعبرةفلا؛الاعناقتفاوتت"إن:العراقيونوقال

."الثلاثةالاقوالمحلفهي

حالأعناقهامدفيالخيلتفاوتت"إن:المعاليأبووقال

الفرسينأحدكانوانوالقصر)3(،الطولإلىالنطروجب؛الجري

)1(

)2(

)3(

(.(،)ح()من)مطفي

المجموعوتكملة-791(،)15/691الكبيرالحاويانظر

916(.)8/المحتاجونهاية156(،-155)15/

والقصير(.)الطويل)ح()مط(،في
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مدفياستوياوإن،الثلاثةالاقوالففيه؛يرفعهوالاخرعنقهيمد

)1(العنقاعتبرناوإن،الاعناقإلىينظرلمالقدماعتبرنافان؛العنق

."الاعناقتساوي)2(اشتراطاتجه

نصوصشهادةوعدمالضعفمنالطريقةهذهفيمايخفىولا

بالاعتبار.لهاالشافعي

:طرق)3(ثلاثةفلهم؛أحمدصحابوأما

بالكتف.فيهاالسبقأن:أحدها

.وغيرهتيميةابنالبركاتأبيطريقةوهذه

تساوتفان؛الخيلوأما،بالكتفالابلفيالسبقأن:والثانية

محمدأبيالشيخطريقةوهذه.فبالكتفتفاوتتوإن،فبالرأسأعناقها

.وغيره

.بالاقدامالجميعفيالسبقان:والئالثة

التيوهي،تيميةابنالعتاسأبيشيخنا162[]حاختياروهذه

المقطوعالصحيحةوهي،""رعايتهفيحمدانبنعبداللهبواختارها

،الاقدامعلىادمبنيبمشابقةواعتبارا،الميدانبأولاعتبارابها؛

والكتفللسبقفماالاخرىمنجسماأمذيكونقدالفرسينأحدولان

)ظ(.من)العنق(إلى)فإن(قولهمن)1(

)ظ(.فيليس)2(

415(.)13/المغنيانظر)3(
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لمنيحكمفكيفأقدامها)1(؟!علىوعملهاجريهاوإنما،والرأس

وأالاخرىكتفعليهاتقدمتإذابالتأخروتقدمتيداهاسبقت

مسبوقا؟!والسابقسابقاالمسبوقجعلإلاهذاوهلرأسها؟

علىقدمهتقذمإذاالبعيرينأوالفرسينأحدأنالمعلومومن

ولالرأسذلكفيمدخلفلا،السباقالةبنفسلهسابقاكان؛الاخر

كتف.

أمثل"بالاذنكلهذلكفيالسبق"إن:الثوري78[]ظقولولعل

حديثفيبهمصرحاجاءالذيوهو،والكتفالرأساعتبارمن

الراسبخلاف)2(،تقدموقدعنهاللهرضيطالبابيبنعلي

أصحابه،عنولا،لمجيماللهرسولعنأئرفيهيحفظلمفإنه؛والكتف

ولا،ادمبنيكمسابقة؛بالاقدامالسبقاعتباركانتعادتهمأنوالظاهر

لعدم؛صريحنقلىإلىفيهيحتاجفلا،بذلكإلاال!بقاسيميعقل

أعلم.تعالىوالله،بهالعادةواطرادالتباسه

خطأ.وهو)كتافها(()ح()مطفي(1)

يثبت.لاوهو363()ص/(2)
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فصل

.)1(.
أنواعهبينو[لتفضيلومنافعهالسلاحأنواعدكردي

القسيأنواعفي:فصل

رجل.وقوس،يدقوس:نوعانالاصلفيوهي

وتركية.،وفارسية،عربية:أصنافثلاثةاليدوقوس

:نوعانوالعربية

الشوحط)3(،أو،النبععود)2(منيصنعونهاالحجازية-فمنها

واحدعود)4(منوالتي،شريحيةويسمونها،قضيبانأوقضيبوهي

:(ذلك)فيالقومشاعرقال،أجودعندهم

أجمعفرعوهيعليهاارم

وإصبعاذرعثلاثوهي

منهم.البدوأهلقسيوهذه

قرونبطونهاويكسونظهورها،فيعقبونالحضر:هلماو

مط(.،)حفيليس(،في)فصلقوله)1(

)فرع(.)مط(في)2(

الوسيطالمعجم.القسيممهتتخذالشراةجبالشجرمنضرب:الشوحط)3(

005(.)ص/

)فرع(.)ح(في)4(

)ص/705(.الكاتبادبوانظر(،شاعرهم)قالح(،)مطفي)5(
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فيبهاينتفعولا،الحجازبارضإلاترىالقسيهذهتكادولا،المعز

مقابض.ولا163[]حسياتلهاوليست،الاماكنمنغيرها

أشياء:أربعةمنمصنوعةوهي،الواسطية:منهاالثانيوالنوع-

وسميت،ومقبضسيتانولهاوالغراء،والقرنوالعقبالخشب

إلىنسبةوليست،والفارسيةالحجازيةالقسيبين)1(لتوسطهاواسطية

العربوتسميها،واسطبناءقبلموجودةكانتفانها؛واسط

القسيأحدوهي،التركيبقبلأجزائهالانفصال)2(؛المنفصلة

عندهم.

.العشرةتجاوزكثيرةأصنافالنوعينهذينوتحت

فصل

هذافيالاسلاميةالعساكرقسيفهي:الفارسيةالقوسوأما

إليهما.يضافوما،ومصرالشامفيالزمان

منها،أغلظأنهاغير؛الفرسقسيمثلفهي:التركيةالقسيوأما

والذكر،الانثىوتسمى،ومفتاحقفللها-أكثرهابل-منهاوكثير

يوترها،أنأحدهمأرادفاذامجراها،طرففيركابالهاويجعلون

فأوترها.،ركابهافيرجلهادخل

(.()من)ح(،)مط)1(في

(.()منفصلة)ح،مط)2(في
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فصل

:فنوعان؛)1(الرجلبقولسالمنعوتةالقوسوأما

التركية.هذه:أحدهما

وأهل،ومفتاحجوزةلهاقوسوهي،الجرخقوس:و[لثاني

ويفضلونها.،كثيرابهايعتنونالمغرب

يرميأنلعاقلينبغيلا:فيقولون،يذمونهااليدقوسوأصحاب

والعيوبالغررمنفيهاماويذكرونعليها،يعتمدأن)2(ولابها،

وقتتخونوأنها)3(،بالحملالمونةوشدةوالابطالوالتكلف

يخالطهثم،واحدسهممنأكثرمنبهاالمحاربيتمكنولا،الكفاح

.عدوه

هوثم،واحداسهماإلايملكلا،النكايةضعيففصاحبها:قالوا

الدرقة،ولا،القوسمعالترسحمليمكنهلاوصاحبها،مملوكسير

فإن،بهمستورايكونحجروحلف،السورجدارخلفمنيرميوانما

عليهيمسكانمترسينرجلينمنلهبدفلا؛الأرضمنبراحفيرمى

فييبرزمنإلىالسورجدارفيشقمنيرميمنوأين،يرميحتى

يسيرةقطعةإلايرميلا164[]حوذلك،نظرهيرميوالفضاءالبراح

؟!أمامه

فنوعان(.الرجلقوس)واما)ح()مط(،في)1(

)مط(.من)2(

)الحمل(.)ظ(في)3(
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الحصونفيونكايتهافوائدها،ويذكرونيفضلونهاربابهاو

اليد.قوسيؤثرهلاما؛وتأثيرها،والمعاقل

مصافةوقتفيانفعاليدقوسأن:الطائفتينبينالنزاعوفصل

وقتفأنفع،الرجلقوسوأما،الصحراءفيالعدووملاقاة،الجيولش

بهاالرمييكونوقداليد،قوسمننكىو،والحصونالقلاعحصار

)1(،فيهموأنكى،أنفعالخارجالعدوإلىأيضاالحصونداخلمن

موضع.ولهذهموضعفلهذه

هموأهلها،الاممأكثربهاالرميوعلىنفعا،أعماليدوقوس

الحقيقة.علىالرماة

فصل

بالاستعمالوأولاهاالقسي)2(أنفعفي

)4(،حملهوخف،افتهوقلت،نكايته)3(كثرتمانفعهاوأولاها

عنالاذىالدافعةلصاحبها،المحمودةالقوسفتلك،فعلهوقوي

حاملها.

خفثما(وأفضله)فأنفعه،السلاحجميعفي97[]ظعاموهذا

فيه(.وأنكىلهأنفعالجامعالعدوإلىيضا)و)ظ(في)1(

.(ع)أنو()مطفي(2)

.()عظمت()ح،()مطفي)3(

)ح(.فيليس(حمله)وخفقوله)4(

خطأ.وهوفضله()ومنبدلاوصله()و)ح(في)5(
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.الاذىعنهاودفع،الاعضاءعلىحمله

؟السلاحعنيومايكربمعدبنعمروالخطاببنعمروسأل

:فقال؟الرمحفيتقولما:قال.لهبداعماالمؤمنينأميريسأل:فقال

فيتقولفما.قالانقصف،أو)1(فانكسرخانكوربماأخوك،

:فقال؟فالنبل:قال،الدوائرتدوروعليه،المحزهو:فقال؟الترس

مشغلةللراجلمتعبة:قال؟فالدرع:قال،وتصيبءتخطىمنايا

ثكلتكهناك:قال؟فالسيف:قال،حصينلحصنوانهاللراكب

.لك)3(أملاأمكبل:قال؛بالدرةعنه)2(اللهرضيعمرفضربه،أمك

فضر

والقرنوالعقبالخشبمنتركبتمانغعهاواليدقسيوخير

أنها)4(وذلك؛رفيعةشريفةوصنعة،بليغةحكمةذلكوفي،والغراء

العظمعلى:اربععلىوبناءهقوامهفان؛الانساننشاةعلىمنشاة

الاربع:هذهعلىالقوسأنشئتفكذا،والدموالعروقواللحم

16[.]حه

.الانسانمنالعطمبمنزلةلهافالخشب-

أعضائها.جميععلىالمسبكاللحمبمنزلةوالقرن-

.()ظمنأو()انكسرقوله(1)

)ظ(.منعنه(اللهرضي)عمرقوله)2(

ضعيف.بسندوغيره293-393()ص/"الفتوح"فيالبلاذرياخرجه)3(

)ظ(.من)4(
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.الحيوانأعضاءجميععلىالمشتبكةالعروقبمتزلةلعقب-و

جميعها.يلتئمبهالذيالدمبمنزلةفيهاوالغراء-

وكذلكوبطنا)1(،ظهرالهاجعلوا؛وبطنظهرللانسانكانولما

ظهرهاكسروان،الانسانينطويكمابطنهانحومنتنطويتراها)2(

.الانسانوكذلك،ساعتهامنانكسرت

نأ"تاريخه")3(فيالطبريجريربنمحمدجعفرأبوذكروقد

بها.رمىمنأولفهو،آدمعلىبالقوسنزلجبريل

الرحمنخليلإبراهيمبنإسماعيلأن"الصحيح")4(فيوثبت

راميا.كان

.()قوسهسيةاندقتحتىأحديوم!رأالنبيورمى

تدعىمعقبةقوس:قسي)6(ثلاثعندهكانتأنهع!يماعنهذكروقد

)ظ(.)1(من

)ظ(.)2(من

"تبصرةكتابوانظر)1/85-86(،وانظرالطبريتاريخفيعليهأقفلم)3(

الاعلامأعلامونشرالانواء،منالحروبفيالنجاةكيفيةفيالالبابأولي

هـ(958)تالطرسوسيلمرضيالاعداء"لقاءعلىالمعينةوالالاتالعددفي

07.ص

)ص/16(.تقدم)4(

)ص/78(.تقدم)5(

قسي".ست-شي!اللهلرسول"كانت:السيرةمختصرفيجماعةابنقال)6(

=الاجنادومستند،425-423صللخزاعيالسمعيةالدلالاتتخريجانظر
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.الصفراءتدعىنبعوقوس،البيضاءتدعىشوحطوقوس،الروحاء

)1(أنفعوالفارسية،للعربأنفعالعربيةالقسيأنريبولا

القوةمنقيهالما؛التركيةالقسييفضلوكلاهما،اليومللعسكر

تكنولم،الفعلوقوة)2(الحملوخفةوالرطوبةوالسرعةوالشدة

الفرسخالطتلماولكن،الفارسيةالقسيهذهتعتادالترك

ولسانهموحربهمولباسهمزيهممنكثيرامنهمتعلموا،وعاشرتهم

والاتهم.

فطر

الرجلوقوساليدقوسبينالمفاخرةفي

أركانا،وأعظم،بأسامناشأشدأنا:اليدلقوسالرجلقوسقال

نفوذا،وأشد،مرمىبعدوونصلا)3(،سهفاواغلظوتزا،وأقوى

نصلمنلكفيهينكسرماخرقو،الاصمالصخرفيانفذانا)4(

يميئاوأهزمها،سهاميمنواحدسهموقعمنالجيولشتفر،وسهم

الرعود،كزمجرةزمجرتي،الراميوراءمحجوبوأناوشمالا،

الانكسار،ظهريعلىيخافلاالا!سود،كمنظر()الكريهومنظري

64.صجماعةلابنالجهادآلاتفي

)ظ(.من)1(

)المحمل(.)ح(وفيخطا،وهو)المحل()ظ(في)2(

)ظ(.من)3(

)ظ(.من)4(

(.الكريهمن)ومنطر)ظ(في)5(
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يحجبهاولا،الرياجعواصفسهاميتردولا،الانقطاعوتريعلىولا

عنيفسل،السلاحمنشيءلهايقومولا،سابغةولامغفرولادرع

عنهاالمكافحةفيمقاميغيرييقومهل:لقلاعو166[]حالحصون

يشيرونوعمن،الصفوفتلكمقدميعنجيوشهاسلئم؟والدفاع

علىقدرةلكأم)1(؟تحمليقوةلراميكفهلالرجوف؟تلكفيإليه

مأصريعا؟يغادرهفلمسهمي)2(خالطهالذيمن؟ونصليسهميدفع

الذيفمنسريعا؟)3(سلباالحياةثوبسلبهفمابساحتهحلالذيمن

الحديد؟بسهامترميسوايقوسأيأمالشديد؟لبأسيمقامييقوم

أحاطوإذا،سوايمنبالقوسليوزنسهاميمنالسهموإنهذا؛

فأنا،إيايإلاالسلاجأنواعجميع)4(خانهمبالحصونالعدو

إلىيحتاجوهوالناسمنبالواحدالتقيتوان،لبانرضيعاوالمنجنيق

فقد،قوتينازعومن،يدانبحربيلهفماحاربنيومن،الاعوانكثرة

.العيانبمخالفةجاهر

فصل

:(اليد)قوسقال

(.)ظ()تحمل)1(في

.(اصاب)()ح،()ظفي(2)

.()ظفيليس)3(

.(بطلت)(مط)،()حفي(4)

مط(،)حفيوليس)فصل(،)ظ(فيليساليد(قوسقال.)فصلقول)5(

اليد(.قوس)قال

386



والجريالرشاقاللطافومزاحمةالثقيل)1(البغيضأيهالكعجبا

فياستصحبكمتى:ليوقل،السباقميدانفيهناكولستمعها،

طريقفيأوصائد،الصيدفياستصحبكمتىالعساكر؟الحروب

تخلفكومنالاعضاء؟علىحملكثقلمنتستحيأماالمسافر؟سفره

عنكنت،العينفيالعينوقعتفاذااللقاء؟يومالاسلامجيوشعن

فمنزلتك)2(منازلها،السلاحجيوشأمراءنزلتوإذا،بمعزلاللقاء

إلىبرزتومتى،سوراوجداروراءمنالاتقاتللا،منزلابعدمنها

هذا،ومأسورمغلوبلاشك08[]ظفأنت،الارضمنبراحفيالعدو

سهمفلك،الاعوانمعالعدوإلىوبرزتوأعانتعالىاللهقدروإن

وإن،السهاممنعدةعليكأرميوأنا،تصيبلاوقدبهتبطر)3(واحد

وقاعداقائمارميهعلىصاحبيأعينأنا،والمصيبالمخطىءمنهاكان

بينهلكنت،ذلكمنكصاحبكرادولو،ونازلاوراكبا،وسائزاولابثأ

حملولهذا،كالصليبشكلكنقبحاويكفيكحائلا،قصدهوبين

كطائفة،ذلكعلىلك167[]حغ!يمالنبيلعنالعلماءمنحملمن

حبيب.بن)4(عبدالملك:منهم

عدوبل،الخليلإبراهيمعدولكالمستخرجنذماويكفيك

الاسلاممؤرخذلكذكركما؛كنعاننمرودبنوهو،الرحمن

()القصير(.)مط)1(في

(.(فمنزلك)ح()مط)2(في

به(.)تنظر)ح(وفي)تبطي(،)ظ(في)3(

.(وعبدالله،طائفةذلك)وعلى)مط(،في)4(
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.)1(
أول"أن:عباسابنعنالكبير""تاريخهفيالطبريجريربن

بهارجمحيناستخرجها،كنعانبنالئمرود:الرجلبقوسرمىمن

نسرينوربى،تابوتاصنعالسماءفياللهأنعندهصحلمالانه؛السماء

له)2(التابوتوكان،ظهرهماعلىالتابوتوجعل،الخلقةفيعظيمين

قوساوكانت،بالقوسأمر؛بصرهعنالدنياغابتفلما،طبقاتثلاث

ورمى،فيهاالسهمفجعل،لقوتهاكاللولب)3(بحركةيجذبها،عظيما

مدمى؛إليهرجعثم،ساعةبصرهعنالسهمفغابالسماء،نحوبها

علمه،فيسبقبماوعذابهالكفرعلىوتماديهخذلانهمناللهأرادلما

نحوالتابوتوجعل،النسرينفحؤلالسماء.إلهقتلتقد:فقال

الارضفيوعلوااستكبارافازداد،الارضإلىهبطحتى،الارض

."البعوضةوهي،حلقهباضعفوجلعزاللهأهلكهحتى

بهارمتقوسبينوكمبها،لكفىغيرها،مثلبةلكيكنلمفلو

منصاحبكيتمكنلاوأنت.السماء)4(؟!بهارميتوقوسالانبياء،

ولا،السلاحأنواعمنشيءولاتركاشولادرقةولاترسمعحملك

وقوةهذا؛،الضفاجوبيضالعواليسمروبينبينكالجمعيمكن

منصاحبيبهأعينبمامني()الدفعوقؤة،وصناعةبحركةفيكالدفع

الطبريتاريخوانظر)ظ(.فيليسجرير(بن)محمدقوله)1(

1/172(-.)174

)مط(.من)2(

محركها(.)ييحبذها)مط(في)3(

السماء(.بهارمىقوس)إلى)ظ(في)4(

)مط(.من)فالدفع(إلى)فيك(قولهمن)5(
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تابع،الحمايةقليل)1(،النكايةضعيففصاحبك،والشجاعةالقوة

المنفعة،كثير،الهيبةعظيموصاحبي،عليهمحكوممأمور،،لغيره

خدمه،بعضمنتكونأنغايتك،إليهجممحاكمأمير)2(،متبوع

بالطاعةودانت،البلادفتحتوبي،وحشمهأتباعهسلكفيومنخرطا

وأصحابكوالاجناد،والامراءالملوكهموأصحابيالعباد،لرب

.والأقطاعالعظيمةالأخبار[168]حأربابوأصحابي،القلاعحراس

وكيف؟!حصانوراكبأتانراكبيستويكيفلك)3(عجبافيا

ع!مماللهرسولشهدالتيالمنصورةالمويدةالشريفةالقوسيستوي

مثلفي)4(تكوننأمرهانهايةالتيوالقوسوالتأييد،بالنصرلجنسها

!والعبيد؟الخدم

سهم،إثرفيسهم؛متماطراتمتواصلاتمتتابعاتتخرجسها!ي

وهي،الغمامصوبمنانهلكوابلسهاميفترى،إصابةإثرفيوإصابة

.الحمامإلىالنفوستسوق،بعضابعضهايتلو،متتابعةترد

ركائبه،توجهت(حيثما)مهيب،بسالتهفيالأسدمثلفصاحبي

فيوشدتي،معهقوليلأن؛مضاربهاستقبلتحيثمامعظممخوف

.()المكانه()ظفي(1)

.(امين)()مطفي2()

.()ظمن)3(

.(الي()مط()حفي(4)

.)حسبما(()مطفي()5
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،السلاحمنبشيءيتقيهولا،منهتمكن،عدؤهكيدأرادفحيث،يده)1(

ياتيه.اينمنولا،يتقيهأينمنيعرفلالانه؛وسرعتهوشدتهلقوته

رجلمناشدحرمةواي،اعلى)2(مكانةوأي،اشرففضيلةواي

وسدد،جوادهفركببي،الرميصناعةأحكمقدالمسلمينمن

من،والحتوفبالجراحفأثخنهمعيانا،الضفوفإلىوقام،سهامه

ينفعولا،فرارهمنهالفارينجيلا،صرعهاتبعهومن،قتله)3(قابله

.وإدبارهإقبالهمنه)4(البطلالشجاع

وجدوهالانهمالرجلقوسأربابمنعئيمالمنمالوإنما

إليها،لذلكفعدلوا،عليهمواخفمؤنةواسهل،إليهمتناولااقرب

دربةلهميكنلمأنهمعليهمذلكوسهل،عليهاعنيبعجزهموعولوا

كانتوإنماالاضطرار،داعيةاليدقسيإلىفتدعوهم،الخيلعلى

جدار.وراءمناو،محصنةقرى(في)حروبهم

المساجلةإلىاقصدثم،المتكاثرةعيوبكمنجملةالآنفاسمع

:والمفاخرة

حجركنصفوثقلك،الصلبانكواحدشكلكأن-فمنها:

معه،قوتهالان)ح(وفييده(،فيليوشديدهفيمعهقوتهالان)مط()1(

يده(.فيتد

)نكاية(.)ظ(في)2(

)قاتله(.مط(،)ظفي)3(

)ظ(.فيليس)4(

)من(.)مط()ح(في)5(
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تبرز916[]حلا،الزمانمنبرهةسهامكمنالسهمينوبين،الطخان

.بالعراءتلقاهولا،الفضاءفيلعدؤك

لم؛وتركبهوابتل،غيرهأوبمطرأصابكإذاالماءأن:ومنها-

الخشبةمنكالقطعةتصيربلألبئة،بكالرميمنصاحبكيمكن

اليابسة.

الاولعنيضعفثم،أمرهأولفيقوصلهالرجلفقوسوأيضا،-

حتىجرا،وهلم،الثالثعنوالرابع،الثانيعنوالثالث،الثاني

علىعمالاالوتريصيرأن)2(إلىثبوتهويتحلل،وصلابتهلمحؤلهلمنى
ص-)1("؟ِ

وان،بهالراميقتلوربما،شيءإلىيوصللم،بهرميفإن،المجرى

81[]ظفياعتراهماالثانيفياعتراه؛بعضهميفعلكماالوتروفتلخله

ثانية،الوترفتلفإنوخور،ضعففيالقوستزالفلا،الاول

)3(ص.
لمحتدعوه،انكسرتوربماقوتها،بطلتوربماجدا،ضعمت

نهارهيرميمنبينفكم،خاسرايجلسأو،غيرهاقوسإلىالضرورة

سهماخرويكون،قوةلهاتنحلولا،سهملهايتغيرلااليدبقوسكله

هيثم،سهمأولفيسلطانهاإنمابقوسيرميمنوبين،سهمكأول

هيثم،الرابعفيتتردىثم،الثالثفي)4(تفتتثم،الثانيفيأمير

؟!الضعيفالرجلبمنزلةالخامسفي

)ح()تهر(.(،وفي()تنحل)مط)1(في

الوتر(.يصير)ثبوته)ح(وفيالوتر(،يصير)قوته)مط(في)2(

)ضعف(.)ظ(في)3(

(.بقيت)ثم)ح(في)4(
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،المجرىوجهعلىكانربمامنكالوترأنعيوبكمنويكفي-

فيهالسهمفوق)1(كانوربما،فيقتله،الراميوجهإلىالسهمفرجع

فيقتل،المرمىغيرأخرىناحيةإلىالقوسبهفينبذالوتر،عنضيق

السهمالوترفينبذجدا،عاليةالجوزةكانتوربما،منهقريباكانمن

رماةبعضشوهدولقد،فيقتلهالراميوجهإلىأو،أخرىناحيةإلى

يضربأنيريدوهو،سهمهفيهاوألقى،قوسهمالوقدالقوسهذا

إلىالسهمرجعالسبعنحوفوقفلما،الناسيؤذيكانضارياسبعا

عينهمنإخراجهوكانفيها،فاحتبس،عينهفيضربةفضربه،وجهه

وجنته،علىسالتوقد،العظيمةوالمشقةالشديد)2(،الجهدبعد

.ابداالقوسبهذهيرميلااننفسهعلىالرجلفالى

جهالغرتالتيفهي،والجعجعةالقعقعةمنلكيسمعماوأما

تلكصوتسمعواإذافانهمومصالحها؛الرجلقوسبمنافعالناس

وشدةلقولكظنوها؛الجعاجعتلك017[]حهولوشاهدوا،القعاقع

ولاجعجعةأسمع:يقولالحالولسان،بكالراميلقوةأو،بأسك

.فعلا)3(ارىولاقعقعةواشاهد،طحناارى

الوتر)4(بمحلالمجرىفيتذهبإنماوشدتهاقو!لكوجميعهذا

المجرىوجهعلىالوترإنما،القضيبلموضعموارياليسالوترإذله

(،)ح()قوس(.)مط)1(في

()الجهيد(.)ح(،)مط)2(في

فقط.الأولللشطر)1/368(العربيةالأمثالموسوعةانظر)3(

.()تحل()حوفي،()ويحل()مطفي(4)
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جميعوحصلت،السهممنالقوسقوةفزالتنصفها،فيوالقضيب

إلىالقوةمنيصلماالرميهذاحذاقحددوقد،المجرىفيالقوة

والغرر؟!الخطرمعالقوةبربعظنكفما،القوةربعفوجدوا،السهم

..)1(
كما؛كنعانبننمرودبكرمىمنأولأنالتفضيلديويكمي

جريربنمحمدحكاهكماالبشر؛أبوادمبيرمىمنولو،تقدم

أهبطحينبالزراعةادمامرلماسبحانهاللهإن:")2("تاريخهفيالطبري

مايأكلانطائرينإليهتعالىاللهأرسل؛فزرعالجنةمن)3(الأرضإلى

عليهفأهبط)4(،تعالىاللهإلىذلكفشكابذر،ماويخرجان،زرع

عطاهو-هذاما!جبريليا:فقال،وسهمانووترقوسوبيدهجبريل

هذه:وقال،الوتروأعطاه.تعالىالله(من)قوةهذه:قال-؟القوس

)6(
:فقالهذه؟ما:جبريليا:فقال،السهمينأعطاهثم،اللهمنة

فقتلهما،الطائرينبهمافرمى،بهاالرميوعلمه،تعالىاللهنكايةهذه

بذلك.وسر

إسماعيل،ولدهإلىثم،الخليلإبراهيمإلىالرميعلمصارثم

"ارموا:أسلممنلنفرقالأنهلمج!مالنبيعن")7("الصحيحفيثبتوقد

)ظ،ح(.)1(من

.المطبوعفيعليهاقفلم)2(

)ظ(.فيليس(الارض)إلىقوله)3(

)فهبط(.)ظ(في)4(

)ظ(.من)5(

)ظ(.من)6(

.(16)ص/تخريجهتقدم)7(

393



يومرمىلمجمالنبيأنتقدموقد،راميا"كانأباكمفان؛إسماعيلبني

بعدالخلقخياربيورمىسيتها)1(،اند!تحتىقوسهعنأحد

لمجمم.اللهرسولأصحابوهم،الرسل

أنت؛قومأيوعدة،بكرمىومنوفصلكأصلكعرفتقدنتو

الفروسية،فيلهمقدملاقوموهم،عليكالافرنج)2(طائفةمعولفان

منكثيرحربغالبأنكما؛والالاتبالصناعاتحربهمغالبوانما

منكثيرعلىاستولواوبذلكوالمكر)3(،والخديعةبالكيدالترك

.!82[]ظالعبادبهودوخوا،البلاد

171[]حفصل

:أنواعأربعةوالفروسية

بها.والفروالكر،الخيلركوب:أحدها

.بالقوسالرمي:الثاني

.بالزماحالمطاعنة:الثالث

بالسيف.المداورع:الرابع

الفروسية.استكمل؛استكملهافمن

وفوارس،الاسلام)4(لغزاةلاإالكمالعلىالاربعةهذهتجتميعولم

.78()ص/تقدم(1)

.()الفرنج()ظفي(2)

.()ظمن)3(

.(لتركا()حفي(4)
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الخيليةفروسئتهمإلىوانضاف،عنهماللهرضيالصحابةوهم،الدين

اللهمحبهفينفوسهموبذل،الشهادةفيلتنافسو،واليقينالايمانفروسيه

؛(قط)1أمةحاربواولا،البئةالامممنأمةلهميقمفلم،ومرضاتهتعالى

هذهضعفتفلما،بنواصيها)2(خذواو،ذالوهاو،وقهروهالاإ

منعليهمدخل؛اجتماعهاوعدم،فيهملتفرقها،بعدهمفيمنالاسباب

.المستعانوالله،الاسبابهذهمنعدموهمابحسبوالضعفالوهن

ضر

)3(تعلمهإلىيحتاجوما،وفروعه،الرميأصولعددفي

خمسة؛الرميأصولأنالامممنالرماةعليهاجتمعتفالذي

قوله:فيبعضهمجمعها

بهالرسولأوصىماأفضلالرمي

يفتخربالرميمنالناسوأشجع

أولهاالقبضخمسةأركانه

والنظروالاطلاقوالمدوالعقد

قوله:فيوجمعها،أربعةفيبعضهموجعلها

)ظ(.)1(من

)ظ()بناصيتها(.)2(في

.75112-صللطرسوسيالالبابربابتبصرةانظر)3(
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اربعةالرمياصولعنسائلييا

والنظروالإظلاقوالقبضالعقد

.الاركانمنفانه؛المد)1(عليهفاستدرك،المذمنهايعدولم

،خصلتانوكماله،تسعةوفروعه،اربعة)2(اصوله:آخرونوقال

استكملوعملها)3(علمهااستكمل.من،خصلةعشرخمسةفالمجموع

الرمي.علم

نبينها.ونحن

.)4(القوسعلىالقبض:الأولفالأصل

العقد.:والثاني

النظر.:والثالث

.لاطلاقا:والرابع

:الفروعواما

وترفق.استواءٍعلىالمد:()الأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ظ(.فيليس

(.أصولهإن:اخر)وقال)ظ(في

)ظ(.من

.بعدهفما)ص/432(فيعليهاالمؤلفكلامانظر

فالمد(.:الفرعما)و)ح(في
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به)1(الرميمنبصيرةعلىليكونقوسهمقدارمعرفة:والثاني

فيه.الوتر)2(مقدارمعرفة:والثالث

فيهيجعلالذيالغرض:وهو،السهمفوقمقدارمعرفة:والرابع

الرتدر.

السهم.مقدارمعرفة83[]ظ:والخامس

نفسه.فيهو)3(قوتهقدرمعرفة:والسادس

.والوقوفالجلوسهيئات:والسابع

البعد.لا[172]حالاصابةقصد:والثامن

ية.لنكاا:والتاسع

فالصبر،:أمرهملاكوهما،تمامهبهمااللتانالخصلتانأما

.جذاحسنوهذاكلام.والئقى

الرمي،وشدة،السرعة:اربعةالرميأركان:طائفةوقالت

هذهفيهكملتمن:الحقيقةعلىفالراميوالاحتراز،،والاصابة

إلىالرمييحتاجكما،أخواتهاإلىمحتاجةمنهاواحدةوكل،الاربعة

والرامي.،والسهم،والوتر،القوس:أربعة

يؤثر.لممنكيا؛يكنولممصيباالرجلسهمكانفلو

)ظ(.)1(من

)سيته(.)مط(فيووقع)ح(،منسقط)2(

(.نفسهفيارقوته)معرفة)ح(فيوقع)3(
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ينفع.لم؛مصيبايكنولممنكيا،سهمهكانولو

يوشكفانه؛عدوهمنالتحرزيحسنولممنكيا،مصيباكانولو

منه.بالتحززمعرفتهلعدم؛إياهرميهقبلعدوهيقتلهان

ولموالتحرز،)1(،والنكاية،الاصابة:الثلاثةفيهاجتمعتولو

انتفاعهوقل،وشجاعتهبسالتهمنذلكنقص؛الرميسريعيكن

له.رميهلبطء؛منهخصمهوهرب،مطلبهفاتهور!بلما،برميه

عندهم.برامفليس،الخصالهذهيستكمللمفمن

فصل)2(

وثلاثةشداد،ثلاثةشيئا:عشراثناإليهالمتعلميحتاجوالذي

مستوية.وثلائة،ساكنةوثلاثة،لينة

والمد،باليمينوالعقد،بالشمالفالقبضالشداد:الثلاثةفاما

والشاعد.بالذراع

اليدمنوالسبابة،اليمنىاليدمنفالسبابة:الليمةالثلاثةماو

الجيد.)3(الجذبحالفيالسهمولين،اليسرى

والقلب.،والعنق،فالراس:الساكنةالثلاثةواما

.والفوق،والنضل،فالمرفق:المستويةالثلاثةماو

لاصابة(.و)والنكاية)ح(في)1(

)ح(.فيليس)2(

)الجبذ(.)مط()ح(،في)3(
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ومعرفة،القوةمنالقوسمقدارمعرفة:بامرينكلهذلكوملاك

فوققوسايأخذلاأنوينبغي،والثقلالخفةمن)1(السهممقدار

ويطمع،رميهويفسد،نفسهويؤذي،وعجزهعيبهيطهرفانه؛مقداره

.)2(عدوهمنهينالهمالاالأذىمننفسهإلىفيجلب،عدوهفيه

فصل

يعتمدهأنللراميينبغيوماالرمياداب)3(في

فينبغي،الرميإلاشيئا؛اللهومنتحضرلاالملائكةأنتقذمقد

-،الملائكةوهم-بحضرتهممنمقدار173[]حيعلمواأنللزماة

بخلافيقابلهواللئيم،ضيفهيكرموالكريم،الأضيافمنزلةفينزلونهم

باللهيؤمنكان"من!مد:اللهرسولقالوقد،الاكراممنبه)4(يليقما

.(")ضيفهفليكرمالاخرواليوم

إلىكرواحه،المرمىإلىرواحهيعدبأن)6(للعاقلفينبغي

وأكابرهم،الناسبرؤساءكاجتماعه،هناكبمنواجتماعه،المسجد

هوبل،ضائعاولعباباطلالهوارواحهيعدولا،منهماحترامهينبغيومن

)ظ(.من)من(إلى)القوة(قولهمن)1(

)ح(.من)2(

خطأ.وهو)اداب(منبدلا)ادات()ح(في)3(

)مط(.فيليس)4(

هريرةابيحديثمن)47(رقمومسلم)5672(،رقمالبخاريأخرجه)5(

عنه.اللهرضي

76.صالالبابربابتبصرةانظراللمناضل(،)ح()مط(،في)6(
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عامدا،وجلعزاللهذاكرا،وضوءعلىفيذهب،العلمتعفمإلىكالرواح

إلىوصلفاذاوالوقار،السكينةوعليه،الجنةرياضمنروضةإلى

يصليأنوحسن،سلاحهووضع،وسلم،بأدبدخل؛الموضع

والاصابة،للنجاجمفتاجولكنها،البقعةبتحية)1(وليست،ركعتين

اللهويسأليدعوثم،بالنجحجديرةكانت،بالصلاةافتتحتإذافالامور

الهدىاللهسل!علي"يا:قالأنهع!يمالنبيعنثبتوقد،وال!دادالتوفيق

.)2("السهمسدادوبال!داد،الطريقهدايتكبالهدىواذكر،وال!داد

إبهامه،علىفيمرها،سهامهيتففدثم،ويتفقدهقوسهيخرجثم

وهو-منهرشقعلىاختيارهوفاذا،بهالرميينبغيماوينظر

فيوينظر،وترهويتفقد،قوسهيؤيرثم،وتركه،مسحه-الندب

)3(-0-
وان،عليهارمى،الاستواءعلىكانتفانومغامزها،الموسسيه

تجنبها.،اختلافعلى)4(كانت

فان؛منهعليهيضحكولم،خطإعلىيبكتهلم،رسيلهرمىفاذا

بكتبكتومن،بهاتصفمنأفلحأنوقل،السفلفعل(من)هذا

بعمل،أخاهعئرومنمنه)6(،ضحك،الناسمنضحكومن،به

قلبه،قييصغرهاولا،إصابتهعلىيحسدهولابد،ولابهابتلي

(.()وليس)ظ،مط)1(في

عنه.اللهرضيطالببيبنعليحديثمن)2725(رقممسلمأخرجه)2(

)سنه(.)ح(في)3(

)فيها(.)ح()مط(في)4(

)ظ(.من)5(

)عليه(.)مط(في)6(
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يحدأنيحسنولا،الكلاممن)1(هذاونحورامغيرمنرمية:ويقول

قلبه،عليهويشوش،يشغلهذلكفان؛رميهحالرسيلهإلىالنظر

ضررهفان174[]حبينهممنهذايخرجوانللرماةوينبغي،وجمعيته

عليهم.يعود

خذو،اللهوسمى،وذيلهكمهفشمر،قامإليهالنوبةوصلتفاذا

84[]ظوسكينةبأدبموقفهعلىووقف،بيسارهوقوسه،بيمينهسهامه

يمدهأنبيدهوالقوةالحولممنواستمدادوخفةولباقةواطراقووقار

الشفلىقوسهوسية،رجليهبينسهامهويجعل،والاصابة)2(بالقوة

علىفيديره)3(،السهميأخذثم،صدرهعندوالعليا،الأرضعلى

ويعتمد،ينبغيكماالسهمعليهويفوق،بلباقةالقوسويمسك،إبهامه

أطلق.ثم،قليلاسكن،نهايتهبلغفاذا،ويمد،وسطهاعلى

ذلكحفطسادامرفإن،وقوعهموضعتأمل،السهمخرجفاذا

وأالغرضيمينإلىخرجوإن،رمىكلماورعاهما،والهيئةالوضع

هل،حدثشيءأيومن،ذلكعلةفينظر،سفلهأوعلاهاويساره

الراميقبلمنأو،الريحأو،السهمأو،الوترأو،القوسقبلمنهو

؟نظرهأو،إطلاقهأو،عقدهأو،قبضهمنإما،نفسه

فإن،رميةكلعندتعالىاللهوسمى،تجنبهاالخط!علةعلىوقعفاذا

وإن،ربيفضلمنهذا:وقال،عليهثنىو،تعالىاللهحمد،أصاب

)ظ(.)1(من

)ظ(.في)2(ليس

.(لقوسا)()ظفي3()
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هذافخطأ،تعالىاللهروجمنييأسولا،يتبرمولا،يتضجرفلا،أخطأ

.سواهاللعبنواعافيلاصابةامناللهلىااحبالباب

هذافان؛ستاذهولا)1(،نفسهولا،سهمهولا،قوسهيشتمولا

نأفيوشك،خطؤهكثروإنالرميوليصابر،والعدوانالطلممنكله

لإساءةو،الصوابمقدمةالخطأأنوليعلمصوابا،الخطأينقلب

.الاحسانمقذمة

فأصاب،،مسألةفييوماتكلمأنهالعلماءأكابربعضعنحكيولقد

ليقيلماوالله:فقال،واللهاحسنت:وقالوا،الحاضرونفاستحسنه

.قالكماأو،مرةوكذاكذافيهاخطئيمنوجهياحمرحتىأحسنت

وصولهوعدم،وحذقه،غيرهإصابةمنيرىماعضدهفيولايفت

كلالنقصبل17[،]حهبنقصليسهذافان؛المرتبةتلكإلىهو

نفسهيحدثولا،ذلكدرجةإلىالبلوغعنهمتهتتقاصرأنالنقص

علىالمعولفإن؛يفلحلاالذيهوفهذا،إليهوصلماإلىيصلبأن

قيل:وقد،الهمم

امرىءخصالأعجبتكإذا

يعجبكمامنكيكنفكنه

والمكرماتالجودعلىفليس!

يحجبك)2(حاجبجئتهاإذا

(.لنفسه)ولايده)مط()ح(في)1(

061(.)1/الادباءومحاضرات)ص/17(،ديوانهفيالعيناءلابيالبيتان)2(
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-بر)1(
اخر:ولمحال

تباعدهمجدمنيؤيسنكلا

وترتيباتدريجاللمجدفإن

رفعتهاشاهدتائتيالقناةإن

قانبوباانبوباوتصعدتنمو

فصر

الرميكمالبهاالتيالخصالفي

ذلكفي)2(الطبريأحمدبنعبدالرحمنمحمدابيللأستاذرايت

اليمنىعينهالرامييجعلان"ينبغي:قالبلفظهامليه)3(حسناكلاما

مناليمنىبعينهنطرهويكونالغرضعلىالنصلمعالقوسخارجمن

الأيمنجانبهعلىخنصرهويفتل،قبضتهمناليسرىالسبابةعقدفوق

اليمنىالعينمنالنظروتمامالاعتماديصحفيهخفيفافتلاقليلا)4(قليلا

شماله،ليطول؛اليسرىكتفهيسبلانوينبغي،القوسخارجمن

انظرهندو،ابنالفرجلابيلبيتانو)تدريجا(،منبدلا)مط()تاريخا(في)1(

1724(.)4/الادباءمعجم

المكتبةفيمحفوظوهو"والنشابالرميفي"الواضحكتابهمنلعله)2(

لحنفيقطلوبغاابنبخطكتبت،ورقة)89(في)7275(أباظة]6[الازهرية

572(.)1/للحبشيالموضوعاتمعجمهـ.867سعة

)ح()أجلبه(.)ظ(،في)3(

)ظ(.من)4(
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وتكون،وفائهاخرعندبطنهويستوي،جرهويحسن،سهمهويقصر

الايسر،منكبهلراسموازيةاليسرىإبهامهأصلمنالاخيرةالعقدة

المداراةوتكون،يصعدهاولاشمالهيخفضلا)1(؛كذلكوهوويمد

بالزند.ونقصانهالسهملزيادة

نأوالصواب،فيهالرماةأقوالاختلفتفقد:السهممقدارماو

الاولىالعقدةإلىنصلهيبلغحتىاستيفاؤهبالرامييحسنمامقداره

خطفيوقبضتهلمنكبهموازياالايمنمرفقهويكونالابهام،من

.اعتمادهلهاضطرب؛قصرهأوذلكعنمقدارهطولومتى،الاستواء

والضرةاليسرىكفهبأليةالمقبضعلىيغمزأنالرميسبيلومن

سهمه،176[]حيستوفيأنإلىواحداغمزاالابهامينمنالعقدتينبين

والسرعة.القبضةصحةتتموبهذا

لاحيثمنبالضربغمزهفيزاد،السهميفلتأنأرادفإذا

،)2(ء"،-
القبضة،صحةتتموبهذا،يدهفيكانماعلىالكفاليهفوةتنمص

ية.والنكا،والسرعة

8[]ظهعلىتعتمدنو،وستينثلاثةعلىتعقدأن:الفتلةوسبيل

حتىالعقدةعنإبهامكطرفترفعولا،سبابتكمنأكثرإبهامك

النصفالوترموقعويكون،اليمنىسبابتكمنالوسطىعقدةتواري

اليمنى.سبابتكمن

النصلواستقرارالوفاءبعدتطلقأنفسبيله؛الاطلاقأردتفاذا

)ظ()ولا(.)1(في

(.()قوته)مط)2(في
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السهموتفرك)1(،النصليعدوبمقدارالقبضةمعالابهامعقدتيبين

لابحيث،فوقهمنوبالسبابة،الفوقأسفلمنبالابهامالوترعن

معوسطهويفتح،السهمويزن،للفوقوسبابتهإبهامهمنشيءيصيب

،الاطلاقأشذلكفان؛الاطلاقعنواحدوقتفيوابهامهسبابته

ومن،فقطوابهامهسبابتهفتحمننكىوسرع)2(،أو،للسهموأسلس

."الافلاتوقتفيالخمساصابعهفتح

فصل

النكايةفي

إنماالرميأصل:الفزاريعبدالرحمنلي"قالالطبرفي)3(:قال

الضناعةهذهعلماءعندلهرميلا؛لهنكايةلافمن،للنكايةوضع

المتقذمين.منوحذاقها

:شيئانوالحذقالرمينهايةبلوغهمبعدالفضلبهيقحالذيوكان

إفلاته.بعدصوتهوصفاء،الوترطنين:أحدهما

نكايته.شذة:والثاني

عندهم.فضللهكانوأنكىمنهموترهصوتصحفمن

والسرعة،،والئكاية،صوتهوصفاء،الولرطنينفيتكافؤوافان

وهو،واحدشيءإلا)4(اصحابهعلىفضللاحدهميبقلم؛والاصابة

(.النصلهرو)بمقدار)ح(وفي(،والنصل)مقداره)مط(في)1(

سرع(.و،للسهمواسكن،الاطلاقات)أسلس)مط()ح(،في)2(

خطا.وهو)الطبراني(()ظفي)3(

.)صاحبه(()ح،()ظفي()4
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صحيحا.عقدهكانفمن؛فيهالولرتاثيروعدم)1(،الكشتبانصحة

)2(
وأفضلهم.الرماةأحذقكان؛وترهحزمنكشتبانهوسلم

منوغيرهمواسحاقهاشموأبوالبلخيطاهر)3(وكان:قال

غيريوجدأنخوفا؛لاحد)4(يطهرونهاولا،كشاتبينهميخفونالاكابر

.)6(نظرائهعندالاستاذيةحدمن[176]حفيسقط،(الوتر)جهةمنسالم

ولاأثركشتبانهوجهفيليسرامطلبفيجهديبذلت:وقال

اجد".فلم،عيب

أزلفلم،فامتنع،كشتبانهيرينيأن)7(أستاذيفسألت":الطبريقال

إليئدفعهثم،عليهفرمى،رىوأناأخذهثم،أجابنيحتىعليهألح

..)8(
منالوجهسليم،ميلولافيهانحرافلا،الجرمستويفوجدتهلمحته

الغلظمتوسط،فيهحشولاصلباأديما)9(واحداطاقاوكان،الولرشعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(.

)6(

)7(

)8(

)9(

قمعوهو،الاصبعحافط:ومعناها)انكشتبان(اصلهافارسيةكلمة:الكشتبان

الابر.وخزليقيهالخئاطإصبعطرفيغطي

.823صالوسيطوالمعجم،41هصوالدخيلالعاميفيعطيةمعجمانظر

)ظ(.من)وتره(إلى)فمن(قولهمن

)ظ(.فيليس

)ظ(.من

)مط(.فيليس

(.إليه)العظر)مط(،)ح(في

(.يرينيأن)فسالته)ح()مط(،في

.(الوقته()حفي

.()الغلظإلى)اديما(من()حمنوسقط،)دائما(()مطفي
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اجتهدإنه-:طاهرتلامذةأكابر)1(منوهو-القرشيالعئاسوقال

فاستخرج،الحماممعهدخلأنإلى،يقدرفلمطاهر،عقديرىأن

)2(مداراةأنفعلم،فيهاثرلاهوفإذا،فيهفنظر،ثيابهمنكشتبانه

."الكشتبانفيوصحتهالرمي

أشياء:عشرةالنكاية:عبدالرحمنلي)3("وقال:الطبريقال

الرامي.فيوواحد،الصحيحالتامالوفاءفيمنهاتسعة

الأولىالعقدةإلىالسهمنصليبلغأنأحدهما)4(:وفاءانلوفاءو

هذهبالنصليجوزمنعلىأنكرالوفاء،بهذاقالفمن،الابهاممن

عدو،النصلقالوا:بأنهؤلاءواحتج،الابهاممنالاولىالعقدة

نفسه.علىالعدويدخلأنللانسانوليس

.الإبهاممنالعقدتينبينماالنصلبلوغ:الثانيلوفاءو

فيالنصلوفضلمدنشيوخنامنسمعنا:عبدالرحمنوقال

الذيبالدخانالاولالوفاءشبهوانهمو،الذرقةفيشبراأنفذالسهم

بإصابةالثانيوالوفاءبها،يرمونالتيالموقدةالئارمنالعدويلحق

لهم.نفسهاالنار

غيرهموضغف،الظفر(طرف)إلىالوفاءإن:قولمقالوقد:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(تلامذةأحد)وهو()ظفي

.(مدارة)()حوفي،()مدار(مط)في

.()ظمن

(.يبلغاناحدهمافان)والوفاء)ح(وفيان(،:الاول)والوفاء()مطفي

)الابهام(.)ح(منوسقط)ظ(،فيليس
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."الرايهذا

،الانسانفيواحدة:خصالثلاثالرمي"وفي:الطبريقال

السهم.فيوالثالثة،القوسفيوأخرى

شيئا:عشرفخمسة،الانسانفيالتيفاما

،الاطلاقفىوخمسة،القبضةفيوثلاثة،القفلةفياربعة

الصدر.فيواثنتان،الاطلاقوقتالفمفيوواحدة

القفلة:في177[]حالتيالأربعةفأما

كلهابالاصابعيكونماأشدالجروقتنفسهافيشدتها)1(فهي

القفلة،صحةفيالا!خروالثلاثة،دونهنتكونفانها؛السبابةغير

منالأظافر)2(استطاعماويكتم،وستينثلاثايعقدأنوصحتها

منهايرىلاحتى،والوسطىوالبنصر،الخنصر،:الثلاثالاصابع

مستوياأصلها)3(يليمماالجردونإبهامهمنالوتريجعلوأن،شيء

الوسطىعقدتهفوقالابهامطرفويجعل،تعويجولافيهانحرافلا

ويجعل،الافلاتوقتإلىعنهاتتحركلا)4(،الوسطىاصبعهمن

إبهامهظهرإلىسبابتهلحمباطنيرميأنبعدإبهامهلحمعلىسبابته

الولر،يليمماإبهامهجنبعلىالسبابةمنالأؤلالجزءعلى86[]ظ

نفسها(.فيشدهافي)فهي)ح(في)1(

)ظ(.من)2(

)اصلها(.منبدلا)جرها()ح()مط(،في)3(

)ظ(.فيليس(الوسطىأصبعه)منقوله)4(
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ظاهرجنبعلىسبابتهمنالثانيالجزءويجعل،سبابتهطرفويعطف

والسبابة،الابهامبينالفوقجانبيويجعل،الفوقيليمماإبهامه

الثاني،الجزءوبينسبابتهأصلمنالاخيرةالعقدةبينلمامحاذيا

السهممخرجإلىجرهأولمنقليلاالسهمبدنعن)1(السبابةويحمل

.يدهعن

فوقمنشيءعلىسبابتهيغمزأنالحذر)2(،كلالراميوليحذر

.الاطلاقبعدافاتهوتكثر،سهمهفيتعوج،وإفلاته3مدهفيسهمه

القبضة:فيالتيخرالالمالثلاثةوأما

بجميعيكونماأبلغالجروقتنفسهافيشدتهامنها:فواحد

الاصابع.

ماالقوسمقبضمتن)4(تجعلأنوهي،صحتهافي:منهاوائنان

إبهامكعقدتيبينماالأعلىورأسهالاربعةاصابعك()اصولجربين

الكف.يليمماواحدةأصبععرضمقدارعلىوالاسفل

:الاطلاقفيالتيالخمسةوأما

تقذمت.وقد،والوسطىوالشبابةالابهامفيمنهافثلاثة

بدن(.)على)ح()مط(،في)1(

بانالجزءشكلالرامي)وليحرز)ح(وفين(،والجر،)شكل)مط(في)2(

يغمز(.

حده(.)في)ح(وفي)جره(،()مطفي)3(

)مط(.فيليس)4(

)ظ(.من)5(
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أسفله،منبإبهامهالولرعلىيغمزبأن:الاطلاقصحةفيواثنان

ولاالابهاميصيبلابحيث،القوسفوقمنالوترعلىوبالسبابة

.الافلاتوقتبدنهولاالسهمفوقمنبشيءالسبابة

شدةفان؛وبنصرهخنصرهإفلاتهوقتيفتحأنالراميوليحذر

فتحهافيفان؛والابهامالسبابةمعالوسطىوليفتحبهما،الكف

:كثيرةمنافع[178]ح

.الاطلاقسلاسة:منها

.الكشتبانوجه)1(سلامة:ومنها

وابهامهسبابتهلطرفالولرمسمنالوسطىبفتحيأمنأنه:ومنها

.الاطلاقبعد

وقتإلىمدهأولمنالهواءيستنشقأنفهو:الفمفيالذيوأما

لاحيثمنخفياتنمساإفلاتهمعتنفس،أطلقفاذاقليلا،قليلاوفائه

جانبه.إلىهومنبهيشعر

الصدر:فياللذانالشيئانوأما

استيفائه،آخرإلىمدهوقتمن)2(صدرهيجمعن:فأحدهما

.يكونماأضيقالوفاءآخرفيصدرهيكونحتى

كتفلكلليحصل؛إطلاقهنفسفيصدرهيفتحأن:والثاني

(،)ح()سلاسة(.)مط)1(في

خطا.وهو)من(منبدلا)إلى(()حفي)2(
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."بصدره)1(ويديهكتفيهيعينفكأنه،القوةمنجزءيديهمنوطرف

شيئا؛منهينقصولم،هذاجميعالراميأحكمفاذا":الطبريقال

إلاحديدبابولاخوذةولاجوشنا)2(يرمولمكاملا،رامياكان

نفذه.

فصل

كتابهفيالطبريذكرهاالرمير1أسرمنجملفي

:سراعشرونوهي

،شديدةوثلاثة،لينةوثلاثة،معوجةوثلاثة،مستويةثلاثة:فمنها

.)3(-و."

.البدنسائر!يتمر!ولمانيه

المستوية:الثلاثةفاما

والمرفق.-،النصلوهو-والزج،القوسفرأس

المعوجة:الثلاثةوأما

للرمي.)4(القيامعندالرجلينومقدمالايتار،عندالدشتانفرجل

الليتة:الثلاثةوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

اليسار.ومرفق،اليسارومقبض،وستينثلاثفعقد

(.ويده)كتفه)مط(في

.168صالوسيطالمعجمانظر.الذرع:الجوشن

،مط()تفترق(.)حفي

)القياس(.)ظ(في
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:)1(المفرقةالثمانيةوأما

.اخرهقيويشدها،المداؤلفيالقبضةعلىيشدلاان:فاولها

يتكىءولا،الثلاثةعلىالستينعقديرخيلاأن)2(:والثاني

له.أصلحفهو،الاطلاقعندالمذفيفرجةبينهايجعلبل،عليها

وأقله،أصابعثلاثقدروجههعنالؤتربعديجعلأن:والثالث

قليلا.قوسهسية)3(يخرجالاطلاقوعند،واحدةأصبع

.الاطلاقوقتإلىبرفقالمذأوليكونأن:الرابع

امكن.كلماجداالمقبوضعلىالشمالشد:والخامس

إجماعوعليه917[]حالظفر،منيخرحالدميكادحتىقالوا:

كثير.افاتالاطلاقعنداسترخائهافيلأن؛الرماة

رمىواذا،اليمنىرجلهعلىاتكابعدإلىرمىإذا:والسادس

.اليسرىرجلهعلىاتكأقربإلى)4(

فرجة؛المقبضوبيناليسرىزندهاصابعبينيكونان:السابع

لها.أشذفهو،الكرسوعيلحقلاحتى

حرصهويجعل،الصائبطلبعلىالحرصيتركان:والثامن

.()المفترقة(مط،)حفي(1)

.(مط)من(2)

.()ظمن*3(

.()على()ظفي(4*
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حقه.وتوفيتهالعملصحةعلى

والاصابة.الحذقجمعذلكفعلفإذا

فصل

والجلوسالقيامفي

اوجه:ثلاثةعلىالقيام

متوجها،الرقعةبحذاءيقومكانفانه:(1طاهر)الأستاذمذهبما-

تلامذته.ذلكويعلم،الذراععظمقدربينهماالرجلينمستوي

المتوجهبينيسيرامنحرفايقومكانفإنه:هاشمابوالاستاذواما-

فييرميمنأكثروعليه،للرميالقيامأعدلهذاأنوزعم،والمنحرف

.لاشاراتا

ويجعلون،جدالانحرافبافيقولون:والرومالفرسمذهبوأما-

.)2(لأخرىبارجليهأحدالراميويلصق،الرقعةحذاءلأيسراالمنكب

فصر

:)3(أوجهفعشرة؛الجلوسماو

ويقيم،اليمنىرجلهعلىيقعدكانفانه:هاشمأبيمذهبفأما-

طاهر(.)أبي)ح(في)1(

كاملا.الفصلهذا)ظ(منسقط)2(

84.صللطرسوسيالالباباربابتبصرة:وانظر)ظ(،من)3(
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إليهاهيدهويشد،اليسرى

ويقيم،يمينهعلىقعد،القربفيالرميأرادإذاالبلخيوكان-

،يسارهعلىقعد،البعدأرادوإذا.يسارهإلىويشدها،اليسرىركبته

بهذايرميكانأنهوزعمواإليها.يدهوشذ،اليمنىركبتهوأقام

.ذراعمئةخمسالمذهب

رأسويقيم،قدميهعلىيقعدكانفانهزيد:بنعبدالله-وأما

صعب.وهو.استوىإذاالأرضعلىأليته87[]ظويضع،ركبتيه

وهذا،اليسرىوتقيماليمنىالرجلعلىتقعدأخرى-وطائفة

.السلاحمعللرمييصلح

جميعاالركبتينعلى)1(يبركمنمنهم"ورأيت:الطبري-قال

بائنةواليمنى،اليسرىالركبةعلىيقعدالأستاذينبعضوكان،ويرمي

إلى)3(ينسبمذهبوهذا)2(،ركبتيهوراءمنويرميعنها،

."الكاغدي

بحذاءقائمايقومكانفانه018[:]حموسىبوالاستاذ-واما

إلىاليسرىالرجليجرثم،ملتصقتانمستويتانورجلاه،الرقعة

بالركبةملتصقااليمنىالرجلمشطويكون،عقبهعلىويقعد،خلف

خلف.إلىاليمنىركبتهوعلى،الشمال

)ظ()يقعد(.)1(في

(.()ركبته)ح()مط)2(في

(.)ظمن(إلى)ينسبقوله)3(
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لطيف.معنىالارضعلىالركبةشدوفي

أليته،خلفاليسرىقدمهيجعلكانفانه:الزرادمذهبوأما-

عنبائنااليمنى)1(والقدم،المنكمببحذاءاليسرىالركبةسرويجعل

ويرمي.،اليسرىالركبة

ويأمرمتصدرا،متربعايجلسكانفانهطاهر:مذهب-وأما

اليسار.علىوالايماء،اليسرىالرجلعلىبالجلوستلامذته

ركبتهويجعل،اليسرىرجلهعلىيقعدكانمنالزماة-ومن

فإذا،القربفييرميأنأرادإذامبسوطةاليسرىركبتهعلىاليمنى

فعلكماعليها،اليسرىوبسط،اليمنىرجلهعلىجلسالبعد،أراد

ويرمي.الابتداءفي

وخاصئة.،حسنوجهالمذاهبهذهمنمذهبولكل

فصل

علىمشتمل

وافاته،عللهوعلاج،الرميطبمنفصولى

منها)2(فصل

أسبابمنيكونوذلك،الراميبذراعالؤتريمسان:العللفمن

(.اليمنىوقدم،والمنكبالقدم)بحذاء)ح()مط(،في)1(

.(العللفمن:فصل،وافاتهعللهوعلاجالرميطب)فصول)ح()مط(،في)2(
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)1(

)2(

يدة:

لمقبض.ا(1)فةد:هاحدأ

الكف.سعة:الثاني

.القوسفيزندهدخول:الثالث

.اليسرىيدهقبضةاسترخاء:الرابع

الودر.طول:الخامس

.القوسأسفلقيام:السادس

.يشمرهلمإذاكفهجهةمن:السابع

الجبذ.شدهمن:الثامن

.القوسصلابة:التاسع

الودر.حلقتيسعة:العاشر

الراحة.لحمكثرة:عشرالحادي

مفاصله.استرخاء:عشرالثاني

الصلبة.القوسعلىالوترلين:عشرالثالث

.لسية)2(أوالقبضةعوج:عشرالرابع

(.)ظ()خفةفي

.(السيتين)أو()حفي
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)1(

مواضع:أربعةفيالراميذراعالوترويمس

الساعد.في:أحدها

الكف.طرفوهو،الكرسوعفي:الثاني

.الكرسوعبقرب:والثالث

القبضة.من:والرابع

:أشياءثلاثةفمن؛لساعد1مسفأما

عليه.الراميوضعف،القوسصلابة:أحدها

ذراعه.[181]حطولمعالجبذسوءمن:والثاني

الكم.طولمن:والثالث

ايضا:اسبابثلائةفمن؛الكرسوعمسواما

.القوسفيزندهإدخال:أحدها

الوتر.طول:الثاني

الاسفل.بزندهيرفعهلمإذاالقوسأسفلقيام:الثالث

:)1(اسبابسبعةفمن؛الكرسوعتجاوزلمامسهواما

الوتر.حلقتيسعة:أحدها

الراحة.لحمكثرة:الثاني

)ح()اشياء(.في
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صل.لمفااءسترخاا:لثلثاا

المقبض.دقة:الرابع

الكف.سعة:الخامس

.القوسفي)1(القبضةاسترخاء:السادس

.والسيتين)2(القبضةعوج:السابع

نإسيماولا،ولينهالوترطولفمن:القبضةفييمسهماوأما

صلبة.معجرةالقوسكانت

:الافاتهذهبهيصلحماذكر

عليهاتقبضأنالقبضةسبيلفان:الكفثجهةمنمنهاكانماأما

أصبعنصفعرضمقداروالكفالأصابعبينبقيفان،الكفبجميع

فيه.خيرفلا،نقصأوزادوان،فحسن

المقبض،ودقةالكفثسعة)3(منالافاتهذهمنكانفما

رقيقةمبلولةأدممنطويلة)4(شركةالمقبضعلىيلفبأن:فعلاجه

شذاويشده،صفيقرقيقثوبفحاشية؛أعوزهفان(،)الحلقةبقدر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.(،)ح()من)مطفي

.(لسيةوا)(مط)في

.(سرعة)(مط)،()حفي

وجمعه:شراكوهو.القدمظهرعلىلئعلسيراو:،القطعةالمراد:لعل

605(.)ص/.الوسيطالمعجم.وأشرك،شرك

=)رقيقة()ح(فيلكن(،الحاجةبقدردقيقةمنشورةماد)من)ح()مط(،في

418



المقبض.من)1(يفلتلئلا؛قويا

.عقدهأو2(فتلهلأ:الوترمنمنهاكانوما

به،الاستبدالأو،عيبهوازالةبتففدهأصلحه:القوسمنكانوما

عرضبمقدارفليدفح؛إزالتهعلىيقدرولمالوتر،منعليهألحفان

فلا،الاسفلمن)3(اصبعونصفالاعلىالوترمنأصبعونصفأصبع

.أبدا)4(بعدهاالمسيعتريه

ضر

يزيلهوماالشمالقبضةاسترخاءفي

أوجه:ثلاثةمنيكونواسترخاؤها

بعضا،بعضهافيغطي،الاصابع()أصوللحماجتماع:أحدها

لذلك.فتسترخي

شدها.يمكنهفلم،الكفوسعةالمقبضدلمحةمن:والثاني

والسبابة،،الابهام:الثلاثةأصابعهيشدان)6(:والثالث

.)دقيقة(منبدلا

.)يلعب(()حوفي،خطأوهو()يلفت)ظ(في(1)

.()فمثله)ظ(في)2(

)ظ(.من)اصبع(إلى(أصبع)ونصفقولهمن)3(

(.)ظمن)4(

)ح(.فيليس)5(

)مط(.)ح(،منسقط)6(
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والبنصر.الخنصر(الاصبعان)1اجلهامنفيسترخي،والوسطى

بإنزالها:فعلاجه؛الاصابعأصوللحماجتماعجهةمنكانوما

.[182]ح.وتحريفها)2(،راحتهبطنإلى

بما:فعلاجه؛المقبضودقةالكفسعةجهة)3(منكانوما

.تقدم

قليلابإرخائها:فعلاجه؛الثلاثأصابعهشد)4(جهةمنكانوما

88[.]ظ

فصل

وعلاجهاليمنىاليدمنالسبابةعقرافةفي

وجهين:منالايتاروقت()السبابةتتعفر

يعتمدولا،أصابعهعلىالقوستكبيد)6(وقتيعتمدأن:أحدهما

سبابته.أعلىالسيةطرففيأكل،كفهعلى

)7(الاستعانةإلىواخراجها،عليهالقوسشدةمنيكونأن:الثاني

)ظ(.فيليسالاصبعان(أجلها)منقوله)1(

)ظ(.منسقط)2(

)ظ(.منسقط)3(

)ح(.فيليس)4(

مط(.،)حفيليس)السبابة(إلىاليد()منقولهمن)5(

)تكسير(.)مط()ح(،في)6(

:اي)خ(،)الاستعانة(علىالناسخوكتب(الاستعانةاستعانته)إلى)ظ(في)7(



)1(بر
منكانفانفيعقرها،،السيةقائمعلىسبابتهفتقع،كمهبجميع

بكفه.عليهاويعتمدخرقةعليهافيلف،كفهبجميعالقوسأوترأصابعه

فصل

وعلاجهولحيتهالراميلا4ذنالوترمسافةفي

سباب:فلها؛الافةهذهاما

.الاطلاقلين:احدها

السهم.جهةعلى)2(القوسسيةميلان:الثاني

.المقدارفوقالقوسأسفلخروج:الثالث

منكبه.عند)3(يدهصارتإذابرأسهعبثه:الرابع

وجههأخرجالوترعليهألحفان،الوتريمسهلم؛هذاتجنبفاذا

الوتر.عنقليلا

برفعه،:فعلاجه؛راسهخفضمنإما)4(:لحيتهالوترمسوعلة

بتعديلها.:وعلاجه،القوسسيةميلانمنواما

نسخة.في

مابعده.وكذلك)بجمع(.مط(،)ح)1(

)عن(.)مط(في)2(

)ظ(.فيليس)3(

)بلحيته(.)مط(في)4(
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طر

وعلاجهاعذفيالابهامظفركسرآفةفي

:أسبابلهاالافةهذه

.قصيرابهامهإنكانإسيمالا،المفصلدوناللحمعلىاخذه:أحدها

.الابهامعلىالسبابةتطريفهمن:الثاني

سبابته،قبلإبهامهيفتحبان:الارسالكزازةمن:الثالث

وتندمل.فتسودالوتر،فيضغطها

معها.أوالابهامقبلالسبابةفتح:وعلاجه

الوتر.فيالكشتبانحزمن)1(:الرابع

.)2(الكشتبانملفافطولمن:الخامس

اللحم،علىالسبابةثلثييجعلبأن:التطريفمنكانماوعلاج

.بتقصيره:الكشتبانطولوعلاج.الظفرعلىوثلثها

فطس

)3(وعلاجهالاطلاقعندالسب!بةلحوقافةفي

:أشياءثلاثةفيالافةهذه

)ظ(.)1(من

)ظ(.من)الكشتبان(إلىالوتر()فيقولهمن)2(

خطأ.وهو()وعلاج(مط،)حفي)3(
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التمطي.شدة:أحدها

غيرإطلاقه183[]حفيكون،الراميوضعفالقوسشذة:والثاني

ممكن.

فيلحقه.،الوترعلىالسبابفتطولوعشرينثلاثعقدمن:المالث

.(منه)1والتحرز،ذلكبتجنب:وعلاجه

طر

الاطلاقوقتالسهمردافةفي

)2(
الافة:هذهوعلاج

دخلتهجبذ،فاذاالجبذ،وقتلفلتهلمإذاذراعهمنتكون

)3(ويضغط،ذراعهويفتح،شمالهفليبسط؛ذلكأصابهفان،رخاوة

العلة.فتزول،الارسالعنديمينه

فصر

يزيلهاوماالكزازةآفةفي

شيئين:مناليسرىاليدوفياليمنىاليدفي)4(تكونالكزازة

.(منه)والتحززمنبدلا()والتحريف(ح،مط)في(1)

.(مةوعلا)()حفي(2)

.(ويضبط)(مط،)حفي3()

84(.0)ص/العين.والانقباضالييس:والكزازة)ظ(،من)4(
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اليدعلتسفلها،فاذا،القبضةفياليسرىيدهسفل)1(:أحدهما

السهم.فطاش،القبضةفيفراغاالسهمفوجد،عليهااليمنى

سهمهفيقع،الشمالويسفل،أذنهنحواليمنىيدهيرفعأن:الثاني

منه.قريباالارضفي

فييدهفليرفع،اليسرىيدهمنكانإن:العلةهذهوعلاج

أصبع.عرضمقدارالقبضةمنيتركحتىقليلاالمقبض

وذراعاأربعينعلىيقومأن:فعلاجها،اليمنىيدهمنكانوإن

عليها،ويرميويرميها)2(،،الارضفيالعلاقةويجعلواقفا،أكثر

.تزولحتى

فصل

الاطلاقعندالأرنساقوسسيةضرباقةقي

:أسبابأربعةمنللرميالجالستعتريالعلةهذه

جسمه.بأكثروايماؤه،قوسهعنخروجه:أحدها

ويترك،اليسرىرجلهعلىيعتمدبأن؛جلستهسوءمن:الثاني

اليمين.علىالاعتماد

جبذها،علىبجسمهفيستعين،عليهقوسهقوةمن:الثالث

يسوقها.ما)3(أكثرفيسوقه

()يسفل(.)مط)ظ()تسفل(،وفي)1(في

)ح(.في)2(ليس

)ح()مما(.)3(في
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الجبذ.وقتاليمنىليدهاليسرىيدهتغلبأن:الراببع

ويقف،قوسهيأخذ(أن)1:فعلاجهعليهابجسمهايمائهمنكانفان

جلوسه،سوءمنكانوان.عال)2(مرتفعغرضعلىويرمي،واقفا

اليمنى،ساقهويطوي،اليمنىرجلهعلىجلستهفيوليعتمد،فليصلحه

منكانوإنهبغيرهاأبدلها،قوسهقوةمنكانوان.الشمالويوقف

.[184اختعتدلأنإلىالقبضةفيفلينازع؛اليسرىيدهغلب

فصل

وعلاجهالسهمفوقكسرعلةفى

موضعين:فييكون98[]ظكسره

بنصفين.الفوقفينشقينكسرأن:أحدهما

.الفوقجانبيأحد)3(ينكسرأن:الثاني

علتين:منفيكون،بنصفينشفهفاما

.الفوقشقوضيق،الوترخشونة:إحداهما

الشق،آخرإلىالوتريصلفلاالوتر،فيالفوقيدخلأن:الثانية

فشقه.الفوقأصللىإالوترضرب؛السهمأفلتفاذا،فرجةبينهماويبقى

)ظ()بأي(.)1(في

)ظ(.في)2(ليس

(.)ج،مطمن)3(سقط
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فينكسر،بالسبابةالفوقعلىالراميغمزفمن؛جانبيهأحدكسرماو

الرمي.لصناعةالمبتدىءيعتريماوأكثر،فاحشعيبوهو،جانبه

السبابةوترك،بالسبابةالفوقعلىالغمز)1(باجتناب:وعلاجه

لينة.السهمعلى

فصل

وعلاج،القوسكبدمنخروجهعندبالسهمالقوسحركةعلةفي

ذلك)2(

وستة،الوترفيمنهاأربعة:سببا)3(عشرخمسةمنتكونحركته

الرامي.فيربعةو،القوسفيوواحدة،السهمفي

إحدىتكوننو،ورفته،وغلظه،طوله:الوترفيالتيفالاربعة

ضيقة.والاخرىسعةوعروتيه

تكون،مختلفينجنسينمنالسيتانتكونان:القوسفيوالتي

صلب.خشبمن:والثانية،ليناخشبا:إحداهما

ريشةفتكون،مخالفةريشهيكونان:[لسهمفيالتيوالستة

قائمتين،واثنتان،نائمةريشةأو،بالعكسأو،ثقيلتينواثنتان،خفيفة

يكونأو،بالعكسأو،دقيقتينواثنتانعريضةاوريشة،بالعكسأو

)ظ(.من)1(سقط

ذلك(.)وعلاجمنبدلا)وعلاجه(مط(،)حفي)2(

)شيئا(.)ظ(في)3(
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بالعكس.و،ثقيلاوالسهمخفيفاالنصل

كله.ذلكبإصلاح:وعلاجه

تكونأو،السهمعلىبالسبابةيغمزأن:لرامي1فيالتيوالأربعة

.)1(يوافقهلاالسهماو،توافقهلاالقوستكونأو،رخوةقبضته

صل

:أنواعثلاثةعلىالسهموتحريك

وقوعه.حينإلىخروجهأولمنيتحركأن:أحدها

استد.؛المدىتوسطفإذا،خروجهأولمنيتحركأن:والثاني

توسطفاذا،خروجهأولفي18[]حهيتحركلاأن:لثالث1

يقع.حتىتحرك؛المدى

فصل

ستةمنفيكون؛وقوعهحينإلىخروجهأولمنيتحركالذيفأما

:)2(اسباب

السهم.فيعوجمن:أحدها

.معتدلغيرريشهيكونأن:الثاني

.كثيراوالريش،خفيفاالنصليكونان:و[لثالث

(.يوافقهالسهم)أو)ح(في)1(

.()ابواب()مطفي)2(
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.قليلا)1(والريثرثقيلاالنصاهيكونأن:والرابع

.راقدةوالاخرىقائمة)2(الريشاتإحدىتكونأن:والخامس

مضغوطا.فيخرج،خشناوالوتر،ضيقاالفوقيكونان:والسادس

فصاه

توسطإذايتحركثممستقيما.وهلةأولمنيخرجالذيوأما

:أسبابثمانيةفمن؛المدى

.القوسوقوةالسهمخفة:أحدها

الوتره)3(ودفة،الفوقسعة:الثاني

دخلهفاذا،فيهيكونشقأو،السهمفييكوننقب)4(من:الثالث

السهمقوةوهلةأولفيحركتهمنلهالمانحوكان،تحركالهواء؛

غايةغيرإلىيمركانوالا؛قوله(وهت)أبعدوكلما،الريحوغلبة

فحركته.)6(؛نقصتقدقوتهالريحفصادفت

.الافلاتعندالقبضةفيالكفاسترخاء:الرابع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قليلا(.كثيرا)والريش()حوفي)ثقيلا(،)ظ(في

.()الريشتين()مطفي

.()ورفة()مطفي

.()بقية()حفي

.()ذهب)ظ(في

إلىتمروإلى)قوته)ح(فيووقع)ظ(،من)نقصت(إلى)وإلا(قولهمن

(.نقصتوقدقوتهالريحغيرها
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.لفوقاوالنصلبقربالسهمعوج:الخامس

الوتر.عروةسعة:السادس

.معوجبيتيهاحداو،معوجةالقوسفيالقبضةتكونان:السابع

الرمي.بيتعلىالاسقاطبيتدخول:الثامن

فصل

تعمللمالعلةانفسببه؛اولايتحركولمآخرايتحركالذيوأما

لشدة)1(،والقوةغايةفيخروجهعندكانفانه؛فتورهعندإلافيه

قوةفإن،علتهظهرت،قولهوهنتفلما،عليهتغلبقولهوكانت

فإذاأثرها،يطهرلم،العلةعلىغلبتفاذا،البدنكقوة)2(السهم

الحكموكان،العللظهرت؛العمراخرعندوضعفت)3(القوىوهنت

لسلطانها.

فصل

منذلكفيكوناستد)4(؛توسطفاذامتحركا،يخرجالدىماو

:اشياءثلاثة

[186]ح.واعوجاجهماال!يتينرقة:أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

،ح(.)مطمن

(.البدنكقوة)قوته)ح()مط(في

لقوة(.1)ح()مط(،في

)سد(.)ح(وفي)شد(،)ظ(في
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قويا.غمزاالوترمعالسهمعلىالسبابةغمز:الثاني

الرامي.وضعفالقوسقوة:الثالث

دفعتيندفعتاباعوجاجهماالسيتينأنجهةمنأولاتحركوانما

تلكخفت؛مداهتوسطفاذاأجلهما،منالسهمفيعوج،مختلفتين

فاستد)1(.،العلة

وهوالسهميعوج؛فاحشاغمزاالسهمعلىبالسبابةغمزإذاوكذلك

السهمخرجفاذا،واسعاالفوقشق09[]ظكانإنسيمالا،القوسفي

السهم.فاستد،العفةفخفت،سيرهفيمستويارجع؛القوسمن

كثير!،عيوبتعتريه،القوسوشدةالراميضعفمنوكذلك

تكثرفانه؛مقدارهفوقبقوسيرميأن:الحذركلالراميفليحذر

حذقكمالومنكثير!،عيول!نفسهفيوتعتريه،نكايتهوتقل،عيوبه

.مقدارهدونقوسايأخذأنالصناعةأهلعندالرامي

فصل

وعلاجهالجروثبالسهمالابهامعقرفي

مواضع"ثلاثةفييكونعقرها

.الإبهام)2(عقدةفي:أحدها

.الابهامأصلفيالتيالعقدةفي:الثاني

.مابعدهوكذا،)فاشتذ(()حفي(1)

.مابعدهوكذا،)عقد(()ح،()ظفي2()
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الاصبعينبينالناتىءاللحمفي:الثالث

القبضة.أصل

في،والابهامالسبابة:)1(

أوجه:تلاثةمنفيكونالابهامعقدةفيعقرهافأما

والسبابة.بالابهام)2(القبضةعلىاصبعهيشدأن:أحدها

الجر.وقتإبهامهعقدةرفعمن)3(:الثاني

شدمنتمكنفان،الجرفيسبابتهعلىإبهامهيجعلأن:الثالث

جعلها،سبابتهعلىإبهامهتصعيدمنتمكنوإنلينهما،؛أصبعيه

ثلاثين.علىعاقدكأنه؛متوسطة

منيكونفانه؛الابهامأصلفيالتيالثانيةالعقدةفيعقرهاوأما

:اسبابثلاثة

الكف.وسعةالمقبضدقة:أحدها

لقبض.اسوء:الثاني

الرمي.بيتعلىوعلوهقوسهفيالاسقاطبيتقيام:الثالث

بيتمنكانوإن،تقدمبماأصلحه:المقبضدمةمنكانفان

نارعلىأدناه:القوسسوءمنكانوإن،لينةنارعلىأدناه:القوس

ذلك.بإصلاح:فعلاجهالمقبضسوءمنكانوإن،لينة

)1(

)2(

)3(

.(..الأصابيعبين)الثاني)ح()وفي)الأصابيع(،)مط(في

ظ(.،)حمن)الابهام(إلى)فيكون(قولهمن

من(.)والثانيمنبدلاممن()والناتىء)مط(في
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وجهين:فمن؛السبابةوبينبينهالإبهامأصلعندعقرهاوأما

.وإشباعها)1(قبضتهفساد:أحدهما

.جداالسهمفوقتسفلمن[187]ح:الثاني

منكانوإن،تقدمبماأصلحه:مقبضهفييدهاشباعمنكانفان

موضعفي)2(وعلمالوتر،نصففيالقوسكبدفيجعله:السهم

رمية.كليخطئهالاعلامة

)3(فيفصل

الخمسةالرمياركانذكر

فيها)4(والاحثفمناواحددروصفة

والاطلاق،والمد،والعقد؛،القبض:أركانهأن،تقدمقد

مبئنة:مفصلةنذكرهاونحن،والنظر

فيه:الرماةفاختلف؛[لقبضفأما*

بزندهويدفع،كفهبجميعالقوسمقبضعلىيقبضمنفمنهم-

طاهر.مذهبوهذا،جميعا

ويشدشديدا،تحريفاكفهفيالمقبضيحرفمن-ومنهم

.بعدهماوكذا،)واتساعها(()حفي(1)

.()ظمن2()

)ظ(5منفي()فصلقوله)3(

)ظ(.من)4(
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في)1(والقبضةالاسفلزندهبينويترك،الاسفلبزندهويدفع،صبعه

أصبعين.عرضمقدارالكف

جوروبهرامالاكتافذيكسابور،الفرسجماعةهذاوعلى

هاشم.ابيمذهبوهو،وغيرهما

ويجعلالرفاء،إسحاقمذهبوهوبينهما،يتوسطمنومنهم-

أصبع.عرضالاسفلوزندهالقبضةبين

.الرماةحذاقعندحسنهاوالمذاهبأجودوهو

أصولعلىالقوسمقبضيجعلأنهطاهر:عنذكروقد

القوسيجعلكانأنه:عنهذكروقد)3(.مستويةوالقبضة)2(،أصابعه

مستو.وزنده،محرفةوهيأصابعهصولعلى

.العمدةوعليه،)4(عندهمالمذاهبأحسنوهذا

شداأصابعهجميعشد؛القبضةباستواءقالمن:الحذاقبعضقال

جميعا.بزنديهودفع،واحدا

منالدقيقالشيءورمي،القريبةللأغراضحسنالرميوهذا

الرمي.ضعيفوهو،ذراعهالوترمسمنيسلملاصاحبهأنغير؛قرب

(،)ح(.)مطمن)1(سقط

القبضةذكرووقد،)رجله)ح(فيلكن(،رجليهاصابع)عند)ح()مط(في)2(

(.مستوية

)ظ(.فيليس)3(

)ظ(.منسقط)4(
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وأحسن،للسهموأطرد،لهأنكىكان:بالتحريفقالومن

الحصونولرمي،والراجلللفارسجيدوهو،لهوأقوى،للرمي

إصابة.أقلوهو،كلهالعاليوالرمي،والأسوار

يحرفولا،المقبضفيكفهيشبعلمبينهما؛بالتوسطقالومن

.شديداتحريفاأيضاكفه

فتضع)1(،بكفكالقوستأخذأنكلههذافيوالاحسن:قال

فيكلهراحتكلحموتدخل،أصابعكأصولعند188[]حمقبضها

ترتيبها،علىعنيفاشداوالوسطىوالبنصرالخنصروتشد،المقبض

والسبابةالابهامأصبعيكوتترك،الوسطىثمالبنصرثمأشدالخنصر

وتسوي،الاعلىزندكوتدخل؛بهمامئتينعاقدكألكفتكون،لينتين

فتزول،أصبععرضالقبضةوبينالاسفلزندكبينوتترك،الاسفل

بذلك.العللجميععنك

للعجم.والتحريف،للعربفالاستواء؛وبالجملة

منهايكونأنللقبضة19[]ظينبغيلاأنه:المذاهبأربابوأجمع

.خالموضع

شرذمةإلا؛القبضةشدةمنالسهمسيرشدةأنعلىوأجمعوا

للسهم.أحدالقبضةاسترخاءإن:فقالت،جهلت

القبضةيشذلاأنوالاجود:يوسفبنمحمد)2(الأستاذوقال

(.بكفكبيدك)القوس)ظ(في)1(

محمد(.)ابو)مط()ح(،في)2(
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.خرااويشدها،ولاا

منواحدجنسفياختلفواهل،ذلكفياختلفواالذينوهؤلاء

!؟شتىأكف!فيأم،واحدةكف!وفي،أجناسفيأمالقسي

قبضتهاقوساوتجد،مربعةقبضتهاقوساتجدأنكريبولا

والمربعة.المدورةبينوقوسا،مدورة

جيد،لهموالتحريف،العجمقبضاتفهي:المربعةالقبضةوأما

بها.الرمييبطلوالاستواء

يبطلوالتحريف،العرب)1(قبضاتفهي:المدورةالقبضةوأما

بها.الرمي

لها.فيتوسط:المتوسطةماو

؛كبيرةكمهكانتفمن،قبضةكف!ولكل،قبضةقوسولكل

المتوسط،للكفثوالمتوسطة،الدقيقةالقبضاتمنلهفالاصلح

لحمويدخل،كفه)2(بجميعيقبضأنالكففيالمقبضواختيار

علىصغيرفالمقبضلكفهأصابعهأطرافلحقتفإن،كفهفيراحته

نإوكذلك،بهرمىإنالعيبويدخله،رميبهلهيصلحفلا،الكف

الكف.علىالمقبضغليظةالقوسكانت

بينبقيفإنكفك،بجميععليهاتقبضأن:القبضةوحكم

)بها(.إلى(المدورةالقبضةما)وقولهمن)ح(منوسقط،)قبضة)ظ(في)1(

)جميع(.)مط()ح(،في)2(
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أصبعنصفعرضمقدارأصابعك

فيه.فلاخير

.)1(
نقصاوزادفان،حسنلمحهو،

ووجوههالعقدذكر

:أقسامتسعةعلىالوترعلىالعقدفيالناس)2(أقوال

وستين.ثلاثايعقدان:القوي[918]حالجيدالصحيحوهو:أحدها

الأساورةجميعالعقدينهذينوعلى.وستينتسعة:الثاني

وأثبت.أصحعندهموالأول،والأكاسرة

وسبعين.ثلاثةيعقد)3(أن:الثالث

وثمانين.ثلاثةيعقدأن:الرابع

وعشرين.أربعةيعقدأن:الخامس

وعشرين.إحدىيعقدان:السادس

وبغيرلينةبقوسيرمونلأنهم؛والرومالتركأكثرهذاوعلى

عليهم.تيسركيفمافيعقدون،أصل

وستيناثنينيعقدانوهو:،الرديفيسمىعقد:والسابع

.الابهامعلىالسبابةمعالوسطىويلقي،ممكنة

.الاطلاقبطيئةلكنها،الصلبةالقوسلجبذجيدالعقدوهذا

)ظ(.فيليس(اصبع)نصفقوله)1(

)ظ(.من)2(

.بعدهماومثله)ظ(،فيليسيعقد()أنقوله)3(

436



والوسطى،والبنصر،الخنصر:الثلاثةأصابعهيجعلأن:الثامن

هنا.للابهامحطولا،السهمطولمعممدودةالسبابةويجعل،الوترفي

للأصابعويصنعون،ينسبواليهمالصقالبة)1(جميععقدوهذا

علىوالقوسوالحديد،والنحاسوالفضةالذهبكشتباناتالثلاث

.راقدةلاواقفةالصفةهذه

اصابعبالاربعةيجبذان:[لتاسع

والبنصر.

والخنصروالوسطىبالسبابة:)2(

يجبذكان)3(منومنهم.الجاهليةفيالقدماءالعربمذهبوهو

والبنصر،الوسطىبينالسهمويجعل،راقدةوالقوسالاصابعبهذه

باديتهم.أكثروعليها،صدورهمإلىويجبذون

وستين،ثلاثعقدةإلا؛خطاكلهاالعقدوهذه:الائمةبعضوقال

فييحدثلحادث؛بعضهااستعمالإلىوالضرورةالحاجةدعتوربما

والشدةالقوةأرادومنبعضها،أوتعلمهافينبغيوغيرها،الابهام

وستين.ثلاثبعقدفعليه؛والسرعة

منالوترجعلو،بالغاكتمانااظفاريأكتم:قالمنالرماةمنثم

.محرفغيرمستويامفصلهافيالابهام

)ظ(.في)1(ليس

.(بعصالأا)(ظ)في(2)

.()ظمن3()
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فيالوترجعلو،شديداكتمانا)1(أظفاريأكتم:قالمنومنهم

قليلا.وأحرفه،الابهاممفصل

أسرعوالتحريفللمد،أقوىفالاستواء،حسنجيدوكلاهما

السهم.[091]حلخروج

قليلا.الابهاممفصلفيالجرقذامالوتريجعلمنومنهم

وأطرد،والثانيالاولمنإفلاتاواسرع،المذاهبأحسنوهو

للسهم.

فصل

منالإبهامفيهوإنماوالبعدلسرعةو)2(القوةنالرماةوعند

ولكل،الشذةمدارفعليهما،بالشمالالقبضوفي،باليمينالعقد

طويلللرميالمتعلمكانفاذا)3(،قبضةكفلكلانكماعقا؛اصبع

بأصابعه،أولاهاالمذاهبهذهمنلهفاخترقصيرها؛أوالأصاببع

جسمه.عنآفةوأبعدها،لرميهوأوفقها

فصل

:أنواعثلاثةالابهامعلىالسبابةتركيب

()كتما(.)ح()مط)1(في

)ظ(.منو(القوة)أنقوله)2(

(.قبضة)ترى)ظ(في)3(
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الوتر.علىطرفهافيصير)1(السبابةتركبأن:أحدها

الولر.خارجفتصيرتركبهاأن:لثاني1

الولر.داخلفتكونتركبهاان:الثالث

السبابةتكونأن:وغيرهماجوروبهرام29[]ظسابورفمذهب

جيدوهو،القديمالرميوهو،هاشمأبوواختارهالوتر،خارج

الصلبة.للأقواس

الوتر،علىتكونأن:الصناعةهذهأهلوحذاقطاهرومذهب

.للافلاتوأسرع،للسهمأحدوهذا

الوتر.داخلالسبابةتكونأن:إسحاقومذهب

سبابته،طالتالعقد؛بتحريفقالمن:الرماةبعضوقال

باستواءقالومن.الوترداخلمن)2(السبابةفصارت،إبهامهوقصرت

خارجالسبابة)3(فصارت،إبهامهوطالت،سبابتهقصرتالعقد؛

الوتر.علىالسبابةصارت؛المذهبينبينتوسطومن.الوتر

الظفر،علىوالثلث،اللحمثلثيعلىتجعلأنالسبابةوحكم

فوقويكون،عنهخارجالثانيوالنصفالوتر،علىنصفهاويكون

لان؛كثيرايقصرها)4(ولا،تطويلايطولهاولا،السبابةيليمماالسهم

أصبعهعرضفيالوترضربت؛طويلةالوترداخلمنكانتإنالسبابة

)ظ(.منسقط)السبابة(إلى(الإبهام)علىقولهمن)1(

)ظ(.فيليس)2(

)ظ(.منمسقط)فصارت(إلى)سبابته(قولهمن)3(

.)ظ(منسقطيقصرها()ولاقوله)4(
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)1(ضربت؛[191]حالوترعلىطويلةمستويةكانتوإن،الاطلاقوقت

،مدهضعف،جدامطرفةكانتوإن،فعقرتهأيضاالاطلاقوقتالوتر

علىالسبابةيجعللاوكذلك.الوفاءقبل)2(أصبعهعنالسهموافلت

علىأقوىكانكلهظفرهكشفومنيسوذ،الظفرفان؛الابهامظفر

إطلاقا.أبطأولكنه،الصلبةالقوس

فصل

إذالانه؛موفرةيتركهابل،اليمنىيدهظافرأيقلمأنللراميينبغيلاو

واللحم.لظفرابينالدمفخرج،الجبذوقتالوترضغطهاقطعهااستأصل

عتاد،حالولكل،عملوجهولكل،عقديدلكلأن:والتحقيق

عليه.واعين،لههيىءلماميسروكل،مقالمقامولكل

فصل

اليمنىاليدمنالثلاثبالأصابعالقفلةفي

داخلهاويجعلترىلاحتىالثلاثة)3(أظفارهيسترمنالرماةمن

مجوفة.غيريجعلهامنومنهم،مجوفا

تقطرأصابعهتكادحتىيكتمها،من)4(مذهبالمذهبينوأحمد

وتجوفها.شدتهامندما

به(.)ضرب)ظ(في)1(

.(هذه)ضعفت()حوفي،(إصبعهعلىالسهمفافلت،هذه)ضعفت()مطفي)2(

.()اظافره()مطفي)3(

.()مذهب()مطمن(4)
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أكفهمفييجعلوانتلاميذهاتأمرالرماةحذاقكانتوقد

ادبهاحدهمكفثمنسقطتفانعليها،ويقفلواصغيرةصنجة)1(

)2(القفلةيخفوالاأنيأمرونهموكانوا،بذلكيفتخرونوكانوا،عليها

حتى،اليسرىاليدمنالقبضةولا،اليمنىاليدمنالثلاثبالأصابع

لاوكذلك)3(،أكفهموفتحوا،القوسحطواكملفاذا،رميهميكمل

له.يظهرعيبعندإلاجلوسهيغيرانينبغي

القبضة=فيواليسرى)4(،القفلةفياليمنىالكفأصابعوشده

نفذ.و،قوىو،للرمينكىو،للسهمأسرع

،اليسرىفيالرميوسداداليمنياليدمنالراميعيوبكثرو

فيوالاصابة،والوقوفالقعودفيالرميوحسن،اليمنىفيوملاحته

.خوانالتركفان؛والادمانالمداومةكلهذلكوملاك،النظر

055(.)ص/الوسيطالمعجم.صفرمنمدورةصفيحة:الصعج)1(

بالقفلة(.يجعلوالا)أن)ح(وفي)بالقفلة(،)مط(في)2(

.)ايديهم(()مط،)ح(في)3(

(.القفلة)فيقولهعلىضرب)ظ(حاشيةفي)4(
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المدذكر

:)1(النشابةمدفي291[]حاختلفوا

منكبه.مشاشإلىيمدهامنفمنهم

أذنه.شحمةإلىيمدمنومنهم،الايمنحاجبهإلىيمدمنومنهم

شفتيه.بينالسهمفيجري،لحييه)2(عظامآخرإلىيمدمنومنهم

اليمنى.نهدهإلىيمدمنومنهم،ذقنهإلىيمدمنومنهم

اختلافهم.مجموعهذا

ألهموذلك،القديمالمذهبفهو:منكبهمشاشإلىيمدمنفأما

نإ:قالواهناومنالجبذ،هذاعلىنشابهمفيطول،منحرفينيجلسون

وأبهيرميمنوقل،النكايةكثيروهو،قبضةعشرةاثنتاالنشابةطول

.كثيرةعيوباللرامييحدثوهو،يحسنه

فصل

جيد،وهو،إدريسمذهبفهو:الايمنالحاجبإلىلمدماو

)3(0
محطوطةتمرنشابتهأنإلا؛للمدكثيرةقوةوفيه،النشابةيطولوبه

المرتفعة،والمواضعوالاسوارالحصونيرميلمنجيدوهوأبدا،

أيضا.القديمالرميمنوهو،للقرطاسبجيدوليس

خطأ.وهو()السبابة()مطفي(1)

.()ظمن(2)

.()وهو()مطفي)3(
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فصل

جدا،جيدوهو،بسطاممذهبفهو:الاذنشحمةإلىالمدوأما

نشابتهأنإلا؛عاقبةحسنولا،منهأحمدالقديمةالمذاهبفيوليس

أنهوغير،والحاجبو)1(المنكبالكتفمشاشإلىيمدأنمنأقصر

الأولين.منإصابةأكثر

علىالسهمويجري39[،]ظلحييهعظاماخرإلىيمدمنوأما

،خراسانرماةمنجماعةوعليه،الاستواءأهلمذهبفهو:شفتيه

الصناعة.حذاقمنوغيرهماوطاهرإسحاقمذهبأيضا)2(وهو

استواء،حالفيمفرقهمعالسهمأصليكونأن:الاستواءومعنى

أحسنالمذاهبجميعفيوليس.يرتفعولاواحد،منهماينحطلا)3(

الرماة)4(حذاقوعليه،الاصابةكثير،الآفاتقليلرميوهو،منه

.وغيرهبالغرب

وبه،فيهخيرلافاحش!،فخطأ:الصدرأوالذقنإلىالمدوأما

.العيوبوتكثر،الاصابةتقل

)ظ(.منو()الكتفقوله)1(

)ظ(.من)2(

.(..ولا)الاستواءمن)مط()3(

)ظ(.من)4(
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(1وأجكامه)النظرذكر

لعلوهكثيرا؛اختلافاالمرمىإلىالنظرفىالرميحذاقاختلف

ثم،أقسامثلاثةعلىعليهوهم،الرميعمدةوعليه391[]ح،وشرفه

ستة:إلىتتفرع

.القوسخارجمنالنظر:الثلاثةمنالأول

.القوسداخلمن:والثاني

وخارجها.داخلهامن:والثالث

وأجميعا،بالعينينيكونأنالاولىهلالنظر:فيواختلفوا

باحدهما؟

.وأقوىواكملأتملانه؛بالعينينالنظررجحواالرماةفجمهور*

.واحدةبعينالنظررجحمنومنهم*

الباصر،للنوراجمعكان؛واحدةبعينكانإذابانههؤلاءواحتج

الغرضإلىوصولهفيتفرقجميعابالعينينكانواذا،لهوأقوى

فضعف.

معا؛العينيننورفيهااجتمع،واحدةبعيننظرإذاالناظرفان:قالوا

فيفترق،الجبهةفيصليبيتقاطععلىالدماغمنينزلالباصرالنورفان

رجع،عينيهحدأظرالناغمضأافإذ،منفد)2(عينكللىإمنفذينفيهناك

)1(

)2(

.011-401صللطرسوسيالالباباربابتبصرةانظر

)في=)ح(فيلكنمنفذ(؟كلإلىمفترقفيهناك)فيتفرق)ح()مط(،في



بها)1(نظرهفيقوى،الاخرىالعينإلىالباصرالنورذلكمنقسطها

إذاالصناعاتوأرباب،حديدهالنظرقويالاعورتجدولهذا.ضرورة

الاخرىوصوب،عينيهإحدىأغمض؛بالنظرأمبرامتحانأحدهمأراد

إليه.المنظورإلى

فإذا:الذيةفيعينينمقامقائمةالشرعفيالاعورعينكانتولهذا

أحمد.الامامعليهنص،كاملةالديةالجانيفعلى؛الاعورعينفقئت

عينيهمنيقلعأنفلهعمدا؛الاعورعينعينانلهمنقليعفإن

أيضا.عليهنص،الديةنصفمنهويأخذ،عينهنظيرة

فلاعمداالصحيحةلعينهالمماثلةالصحيحعينالاعورقليعوان

عينه،يقلع:وقيل.كاملةالديةوعليه،يعميهالقودلان؛عليهقود

الدية.نصفويعطيه

ديةأخذوبينعينهقليعبينخيرنا؛صحيحعينيالاعورقليعوإن

)2(
عينه.

ضر

صورتهوان،جوربهرامنظرإنه:يقولون:الداخلمن)3(والنظر

جميعا،بالعينينالقوسداخلمنينظركأنهتعطيالجدارعلىالممثلة

متفرق(.

)ظ()نظرهما(.)1(في

.(121و111و011)12/قدامةلابنالمغني:بعدهوما،احمدالإماملنصانظر)2(

خطا.وهو)عيني(بدل)عين()ح(فيوقع:تعبيه

)مط(.من)3(
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فإذا،ذلكنظرهيفارقلا491[]ح،العلامةمعالسهممجيءفيوعينه

.)1(سهمهأطلقأصبعهعلىالنصلرأى

يمكنولا،النكايةقليل،صعبنهإلا؛عندهمحسنرميوهو

بل،منحرفايجلسأنراميهيمكنولا،القويالرمييرميأنصاحبه

لرميجيدوهومنكي،غيرورميه،قصيرةنشابتهفتكونمتربعا،

والدقيقة.القريبةالأغراض

فطر

أوجه:ثلاثةفعلى؛خارجمنالنظروأما

بالعينينوينظر،القوسخارجمنالسهميجعلأن:الأولالوجه

السهم)2(يختلسثم،اليسرىبالعينويعتمد،العلامةفيجميعا

.القوسفيبسرعة

العلامة،فيالقوسخارجمنالنصليجعلأن:الثانيالوجه

)3(دستانفياليمنىعينهويجعل،عليهاويعتمد،اليسرىبعينهوينظر

،اليسرىبالعينتصحيحهمع،العلامةمنشيئابهاينظرولا،القوس

العلامة.وسطفياليسرىيدهأصابعوعقده

،واحدةعينإلىجميعاعينيهنور)4(يقلبأن:الثالثالوجه

(.()السهم)ح(،)مط)1(في

.)على(()حفيليسولكن؛(يجلسثم،اليسرىعلى)ويعتمد()ح()مطفي)2(

.)دستار(()مط،()حفي)3(

.()يغلب()ح،()مطفي(4)
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عينهوحدقة،اليسرىعينهمؤخرفياليسرىعينهحدقةفتكون

إلىاليمنىعينهحدقةنورفيصير،اليمنىعينهمقدمةفي)1(اليمنى

.اليسرىعينهحدقةإلىاليمنىعينهحدقة

،واحدةعين)2(كألهماالعينانفتصير،الاحوليسمىالنطروهذا

ولمنللفارسجيدكلهالنطروهذا،المذهبهذافيجدامحمودوهو

للعلامةيجلسصاحبهلان؛النكايةشديدوهو،بالسلاحيرمي

يجلسانلهيصحولانكايته،وتكثر،سهمهيطولوبهمنحرفا،

.والأساورة49[]ظالاكاسرةوعليه،القديمالنظروهو،متربعا

النصليجعلبأن:جميعاالنظرين)3(بقسمةالعلامةإلىالنظروأما

بالعيننظرهويصحح،القوسخارجمناليسرىبالعينالعلامةفي

باليمنى،النصليفارقلابحيث،القوسداخلمنالعلامةإلىاليمنى

يفلت.حيثالعلامةإلىوباليسرى

القوسخارجمنالعلامةفيالنصليجعلأن:الثانيوالوجه

عنوغاب،السهمثلثقدرالمدا[9]حهمنلهبقيفاذا)4(،بالعينين

بعينهوينظر،العلامةمنموضعهافياليسرىعينهترك؛النصلبصره

علىالنصلرأىفإذا،القوسداخلمنيدهعلىالنصلمجيءاليمنى

(.اليمنىعينهحدقةأواليسرىعينه)حدقة)ظ(في)1(

)ظ(.من)2(

)فقسمة(.)ظ(في)3(

)بالعين(.)ح(في)4(
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افة،وأقلإصابةأكثروهوجدا،حسنوهذا)1(،أطلق؛أصبعه

أهلعيوبعنهبذلكفتذهب،والمزبيعالتحريفبينيجلسوصاحبه

النظر.ود!ةالاصابةمنفيهمامع،التحريفوأهلالتربيع

فصل

النظرميزانفي

فليأخذ،الوزنحقيقةيتعلمأنأرادمن:الرماةأئمةبعضقال

جدا-لينةقوساويأخذ،العلامةيجعلكمابعد،علىيجعلهسراجا

للعلامة،يجلسكما،والتربيعالتحريفبينويجلس-،لهامكنفهي

عينا،ويفتح،القوسفيينزعيزالولا،السراجفيالنصلويجعل

للسراجوينظر،السهماخرإلىويمد،جميعاويفتحهما،أخرىويطبق

جليلة،فائدةعلىحصلقدألهعلم؛صحفان،لهيصححتىأبدا،

الصناعة.هذهفيعظيمةوذخيرة

فس

والداخلبها،رميتإذااليساريليمماالقوسخارجأنواعلم

:ويقولون،التحريفأهلعمليبطلونالتربيعفأهل،اليمينيليمما

أبطله.التحريفدخلهإذاالسلاحجميعوإن،النظريفسدإنه

التحريفإن:ويقولون،التربيعأهلعمليبطلونالتحريفهلو

()وهو(.)ح،مط)1(في
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عشرةإحدىالقوسحرفمنفمنهم،النشابيبطلوإنه،نكايةأكثر

وأكثر.قبضةعشرةواثنتي،قبضة

فصل

اخرميزانفي

علىويستمرأولايزنمن)1(فمنهمنوعينعلىالوزنأنواعلم

.آخرايزنمنومنهم،إطلاقهحين)2(إلىوزنه

ايضا:وجهينفعلى،أؤلايزنمنفاما

منعليهويجبذ،ويحققه،العلامةفيالنصليجعلأن:أحدهما

وهذا.واستوائهمااعتدالهمافياليمنىومرفقهالشمالذراعهإلىنظره

طاهر.مذهب

السهممنجبذفاذا،العلامةإلىأؤلاينظرأن:لثاني1والوجه

.)3(وأطلقحققهاقلأو[691]حنصفه

.سداداوأعظمهما،النوعينأحمدوهذا

أيضا:نوعينفعلىآخرايزنالذيوأما

من(له)بقيفاذاأولا،الوزنبتحقيقيخل)4(لاان:احدهما

ممهم(.:وجهين)على)ظ(في)1(

)آخر(.)ح()مط(،في)2(

طلق(.)ح()وفيليس)3(

خطأ.وهو)ظ()يجعل(في)4(

(.مط(الهم)ظ،في)5(
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بسرعة،السهمواختلسجذا،لطيفةتسكينةسكن،قبضةالسهم

.جداللحربحسنالنوعوهذا.وأطلق

مقدارالسهممنلهمبقيفاذاأولا)1(،وزنهيحققأن:الثاني

واطلقه،سهمهواختلس،ثانيةايضاحققهقليلا؛اكثراوقبضة

وغيرهاهللأغراضجيدالنوعوهذا.بسرعة

فطس

ووجوههذكرالاطلاقفي)2(

والمتمطي.،والمفروك،المختلس:أنواعثلاثةعلىالاطلاق

اختلاسايختلسهثم،يسكنثم،السهميجبذأن:فالمحتلس

وهذا.الابهاممعالسبابةالاثنينفيفتح،أصابعهويفلتشديدا،

بقيتإذايسكنوانما،الافلاتعندسكونهوليس،سرعةفيهالمذهب

.الارضإلىالقوسوترويميل،جميعاذراعيهويفتح،قبضةله

سكن،اصبعهعلىالنصلصارفاذا،السهميمدأن:المفروكواما

فيحول،الوترحرفمنفركةاليمنىيده)3(فركثم،عذتينبمقدارقليلا

له.حاكاخدهمعوالسبابةإبهامهبين)4(منالذيالشقفيجعل،قليلايده

.(...فإذا،وزنهيجعل)ان)ح()مط(،في)1(

تبصرةوانظر(،ووجوههالاغراض)ذكر()حوفي)ظ(،منفي()فصلقوله)2(

.112-011صالالبابارباب

)بيده(.)ح(في)3(

)مط(.من)4(
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اصبعهعلىبالسهمعلمفاذا،السهميمدانفهو:المتمطيوأما

واخراأولاجبذهويكون،الوترمنبنفضةطلقو،عذتينبمقدارسكن

.سواء

منوالفركةجيد،=القوسداخلمنينظرلمنالمذهبوهذا

الوتر.خارجمنينظرلمنوالاختلاس،بالنظرينينظرلمنالوترفوق

دونوسرعةبشدةتكونللوترالقبضةأنالرماةبين)1(خلافولا

.والنفوذوالشدةالقوةفيهالان؛لبمبولاتانم

فصل

اليدعلىالسهممرفي

:أنواعأربعةعلىوهو

إبهامه.عقدةعلىيجريهمنمنهم-

السهم.عن)2(إبهامهويميل،سبابتهعلى9[]ظهيجريهمنومنهم-

كأنهفيصير،تحتهاسبابتهويجعل791[]حإبهامهيرفعمنومنهم-

إبهامه.ظفرعلىالسهمفيجري،عشرثلاثةعاقد

فيكون،)3(والابهامالسبابةأصبعيهطرفيعلىيجريهامنومنهم-

ثلاثين.عاقدكأنه

.(لاختلاف()و)ظفي(1)

.()على(مط،)حفي(2)

)ح(.منسقط)والابهام(إلى)ومنهم(قولهمن)3(
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لالأنه؛الحذاقعندعيبفهو؛إبهامهعقدةعلىأجراها)1(فمن

أصبعه.فعقر)2(السهمضربهوربما،فيجرحهالريشفيهيضربهأنيخلو

،الاولمنقليلاأحسنوهو،سبابتهعلىيجريهامنماو

بجيدين.وليسا،قبضتهفيالاستواءأهلمذهبوكلاهما

كعاقدوالسبابةالابهام:أصبعيهظفريأصلعلىيجريهامنماو

المذاهب.أحمدوهو،التوسطمذهبفهو؛ثلاثين

ثلاثكعاقد،ظفرهطرفعلىفيجريها،إبهامه)3(يوقفمنماو

صاحبهلأنجذا؛رديءوهو،التحريفأهلمذهبفهو؛عشرة

قليلاقوسهأمالهوفان،إبهامهويوقف،شديداتحريفاقبضتهيحرف

لهيستقيميكادلا،الحربفيرديءوهو،ظفرهعلىمنالسهمسقط

سهمه.سقوطلسرعة؛رمي

)4(.

وسدادهونزولهالجوفيالسهمارتماعسبب

نذكرونحن،متباينااختلافاذلكفيالرماةمنالعلمأهلاختلف

منها.الصحيحونبين،فيهاوماأقوالهم

مايقطعأنالقوسكبدمنخرجإذاال!همسبيل:طائفةفقالت،-

محاذيابل،هبوطولاصعودبغيرالاستواءخطفيالغرضوبينبينه

بها(.)اجرى)ح()مط(،في)1(

فعقر(.)فقتله)ظ(في)2(

)وقف(.)ظ(في)3(

)مط(.فيليس)4(
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ارتفاعهفيذلكخلافعلىرأيناهفلما،منهخرجالذيللموضع

القوسمنإما:ثلاثمنواحدمنفرأيناه،ذلكعفةطلبنا،ونزوله

فيخفيةافةمنفلابذ،الراميمنواما،السهممنواما،فيهوافته

.الثلاثهذهمنواحد

ولا،قطراميارأيناما:وقالت،القولهذاأخرىطائفةوردت

محاذياالاستواء،خطفيالمدىفقطع،بسهمرمىأنهأبداإلينانقل

لاراممنالارضتخلولمنازلا،ولاصاعدا،لا،مخرجهلموضع

اعتدالعلىالزماةتجمعبحيث،سهمهولا،قوسهولارميهفيافة

عيب.كلمنوسلامتهاالمذكورةالثلاثة

جهةمنوالانخفاض891[]حالارتفاعفيالعلة:اخرونوقال*

فيالسهمارتفعالاعلىبيتهاغلبتإذافالها؛القوسبناء)1(اختلاف

.مداهآخرفيارتفع)2(الأسفلغلبواذا،مداهول

القوسنجدلانا؛يصخلاهذا:وقالوا،منهمآخرونعليهمورد

الرمي،فيالحاذقالرجلبيد،التركيبالصحيحة،البيتينالمعتدلة

دونه.هومنارتفاعمنأكثرارتفعوربما،جداالسهمعنهايرتفع

ولاالقوسقبلمنالسهمارتفاعليس:أخرىطائفةوقالت*

الهواءوهو،خارجأمرمنبل،نفسهفيالسهمقبلمنولا،الرامي

صلبة،والقوس،ثقيلاشديداكانإذا)3(السهمأنوذلك،لهالحامل

)ظ(.في)1(ليس

(.الاولغلبهوإذا،مداهاولمنالسهم)ارتفع)ح()مط(،في)2(

)ظ(.من)السهم(إلى)الحامل(قولهمن)3(
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فارتفع.الهواءحملهخفيفاكانوإن،ساداومرالهواء)1(قطع

فيغاصثقيلا،كانإذاالمركبأنذلكعلى)2(والحجة:قال

للمركب.الماءمثلللسهموالهواء،ارتفع،خفيفاكانوإن،الماء

القوسعنالساد)3(السهمنجد:وقالوا،القولهذاآخرونورد

مخرجه،محاذاةعنارتفاعمنلهبدلاالهواءالساكناليومفيالصلبة

الارضمن)4(نصففيمعترضاحبلاينصبأنذلكعلىوالدليل

منبدفلا،صلبةقوسعنسادبسهميرميثمالسهملمخرجمساويا

عنه.()السهميرتفعأن

ارتفاععلةمنوكشفناهعندناصحالذي:منهمآخرونوقال

:اشياءبثلاثةإلايتئملاالسهمسيرأن:ونزولهالسهم

سهمه.:والثالث.قوسه:والثاني.وقولهالراميبدن:أحدها

صلبةقوساتأخذألك:هذاعلىوالدليل،العلةثلثواحدوكل

تمذها،ثمسهما،عليهافتموقعنها،الرمييمكنكلاموترة،

فيمر،تطلقثم،القوستنحنيأنغيرمنيسيرامعكالوترفتحني)6(

شيئا؛السهمفييعمللمالقوسأنعلمتوقد،كثيرةأذرعا)7(السهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ظ(.منو()الهواءإلى)ثقيلا(قولهمن

ذلك(.)في)مط(في

.بعدهماوكذا)الشاذ(،)ح(في

)ظ(.من

)مط(.منسقط)السهم(إلى)ثم(قولهمن

.)فيجيء(()حوفي،()تحنى()مطوقي،()تنحي()ظفي

.()القوس()مط،()حفي
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لاوقولهالراميبنفضةالوترمنالسهمخرجوإنما،تطاوعكلملانها

.بالقوس

تجدأنكاعتبارهعلىفالدليل،القوسقبلمنالذيالثيهثوأما

الثالب)2(،الثلثأولإلىارتفاعفيالأول)1(الثلثآخرفيالسهم

كما-طبعهلان؛نفسهالسهمقبلمنوذلك،الهبوطفيفيأخذ

الرامي،إياهاأفادهالتيبالقوةأولاارتفاعهوكان،الهبوط-)3(علمت

ماصاعدايزالفلا991[]حفوقإلىبه)4(ترمي:بالحجرهذاواعتبر

الصعود؛فيامذتهالتيالقوة()انتهتفاذا،تمدهالراميقوةدامت

.له)6(الطبيعيةالحركةوهي،النزولحينئذحركتهصارت

إذاالراميان:ذلكفيالصحيحةالعلةبل:اخرىطائفةوقالت

69[]ظالعقدكان؛منخفضةولامرتفعةلامستويةقسمةفيالسهمفوق

شدةوقعت؛واستوفىمدفإذا،القوسذيل)7(منأسفلالفوقتحت

يسيرايرتفعأنمنالسهملصدرفلابد،الفوقتحتالاطلاقفيالغمز

الكثيرالارتفاعذلكأكسبهالذيهويسيرا)8(صدرهفارتفاع،بالضرورة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ظ)من(لملثا)لىإ(لذيا)قوله

.()التاني()حفي

.(علمت)كما()ظمن

.(ترميه)(مط)،()حفي

خطأ.وهو(انتهكذا)فا()ظفي

.()ح،()ظمن

منقوطة.غير)ح(وفي)ظ(،فيليس

)كثيرا(.)ح()مط(،في
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اعلم.والله،واضحوهذا،سيرهطريقفي

فصل

والجبنالعجزوذموالشجاعةالقوةمدخفي

زباطومفقؤؤمنستظغتممالهم>وأعدوا:تعالىاللهقال

.6[0]الانفال/(الجل

بيخهتم(رحمآءالكفارعلى>أشذاء:المؤمنينحقفيتعالىوقال

92[.]الفتح/

.[45/]ال!ائدة(الكفرينعلىأعتائمونينعلىلةأ>:فيهموقال

لا:اي[؛401]النساء/<انراتتغافيقهنواولا>:تعالىوقال

.تضعفوا

!(مؤمنينكنتونالاغلونتخزنواوإشمولاولاتهنوا>:وقال

.[913/عمران]ال

خيرالقويالمؤمن":قالأنه!يمالنبيعن")1("الصحيحينوفي

ماعلىاحرصخير،باوفي،الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحب

.تعجز"ولابالدهواستعن،ينفعك

عنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2664(رقمصحيحهفيمسلماخرجه)1(

)01/921(.الاشرافتحفةانظر.لبخارييخرجهولم

خير:()وفي)مط(فيووقع(،اللهإلى)واحب)ظ(منسقط:تنبيه

خطأ.وهوخير(،كل)وفيمنبدلا

456



:)2(الجبنمن)1(باللهيتعوذغ!ي!النبيوكان

سوءأهلهمالجبنوأهل،الخلقجميععندمذمومخلقوالجبن

قالكما؛باللهالظنحسناهلهموالجودالشجاعةوأهل،باللهالظن

فانهم؛والشجاعةالسخاءبأهل"عليكم:وصئته)3(فيالحكماءبعض

والجبن،المكارهمنللرجلجنة)4(والشجاعة،باللهالظنحسنأهل

ليحاربهعدوهيعطيهوسلاحجندفهو،نفسهعلىلعدوهمنهإعانة

)5(

.."))6(

أكذبوقد،مقتلةوالجبن،وقايةالشجاعة:العربقالتولمحد

والموتالقتلمنينجيهمجبنهمأنظنهمفيالجبناءأطماعسبحانهالله

أوآلموتمففرزتصإنالفرارينفعكملنقل>:تعالىاللهفقال،2[00]ح

.[61/]الاحزاب(آلقتل

:)7(القائلأحسنولقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(.)مطفىليس

بنانسحديثمن)6027(رقمومسلم)2668(رقمصحيحهفيالبخارياخرجه

.(...والهرموالجبن،والكسلالعجزمنبكأعوذإني)اللهمبلفظمالك

عنه.اللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن)2667(برقمايضاوالبخاريكل!

)ظ(.فيليس(وصيته)فيقوله

)حصن(.)ح()مط(،في

191(.)1/الفريدالعقدانطر)مط(،فيليس

)ظ(.من

93()1/البصريةالحماسةفي:الألفاظبعضفياختلافمعالابياتهذهانطر

للآلوسيالعرباحوالمعرفةفيالاربوبلوغ)1/126(،الاخباروعيون

الحاشية.مع601(،)1/
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شعاغاطارتوقدلهاأقول

تراعيلنويحكالابطالمن

يومبقاءسألتلوفإدك

تطاعيلنلكالذيالاجلعلى

صبزاالموتمجالفيفصبزا

)1(بمستطاعالخلودنيلفما

عزبثوبالحياةثوبوما

اليراعالخنعأخيعنفيطوى

حيكلغايةالموتسبيل

داعيالارضلاهلوداعيه

ويهرميساميعتبطلمومن

انقطاعإلىالمنونوتسلمه

حياةفيخيرللمرءوما

المتاعسقطمنعدماإذا

ممنأكثرمدبرايقتلمنبأن)2(الحروبمعاركفيذلكواعتبر

الاخيران.البيتانوكذا)ح(،)مط(،منبكاملهالبيتهذاسقط)1(

(.الحروبمعارك)في)ح()مط(،منسقط)2(
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مقبلا.يقتل

على"احرصالوليد:بنلخالدالصديقبكرأبيوصيةوفي

.")1(الحياةلكتوهب؛الموت

الجاهليةفيزحفاوكذاكذا"حضرتالوليد:بنخالدوقال

بسيف،ضربةأوبرمحطعنةوقيهإلاموضعجسديفيوماوالاسلام

.الجبناء")2(أعيننامتفلا،فراشيعلىأموتذاناوها

منخيرجاءكإذاالموتاستقبالأنعاقلكلعندريبولا

:قائلا)3(ثابتبنحسانهذابينوقد،أعلموالله؛استدباره

كلومناتدمىالاعقابعلىولسنا

الدما)4(تقطرأقدامناعلىولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

126(.،125)1/قتيبةلابنالاخبارعيونانظر

بكر(.)أبي)ظ(فيليس:تعبيه

فيهجذا،ضعيفوسعده)16/273(،دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه

.الانقطاعوالثانية،متروكوهو،الواقدي:الاولى:علتان

مظانه،القتلطلبتالقد:الوفاةحضرتهحينقالأنهعنهالثابتالقدر

.(...فراشيعلىاموتانإلا،لييقدرفلم

فيالهيثميقال)16/926(تاريخهفيعساكروابن،الطبرانيأخرجه

.قالكماوهو."حسنواسناده":35(0)9/المجمع

.()ظمن)قائلا(إلى()واللهقولهمن

حد،المريربيعةبنالحمامبنلحصين(141)1/تمامأبيحماسةفيالبيت

493،صقتيبةلابنوالشعراءالشعرانظر:وفرسانهاهالجاهليةشعراء

46(.وه461)7/الادبوخزانة
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)1(:المعنىهذامحققااخروقال

القناعلىخيليأكفالمحرمة

ونحورهالباتهاودامية

مدبرطعنأرماحناعلىحرالم

صدورهاالصدورفيمنهاوتند!

بنعبداللهبلغولما،الفراشغيرعلىبالموتيفتخرونوكانوا

وعمه،وأبوهأخوهقتلفقد؛يقتل"إن:قال؛مصعبأخيهقتلالزبير

ظلالوتحتبالرماجحتفناولكنأنفنا،حتفنموتلاواللهإنا

:)3(القائلبقولتمثلىثم.(")2(السيوف

نفوسناالمنايالتستحليوالا

تذوقهامامرةأخرىوتترك

:")4("الحماسةفيوهوعادياءبنالسموأليقولهذامثلوفي

.(477)ص/تمامابيديوان،العلويوهو.)ظ(منالمععى(هذا)محققا(1)

فيالبلاذريعندمطؤلاوبمعناه)1/401(،الارببلوغفيالخبرانظر)2(

.سندهيثبتولا301(-201)7/الاشرافانساب

)والله(.مط(،)حفيوليس)وعمه(،)ظ(فيليس:تنبيه

)ظ(.من(القائلبقولتمثل)ثمقوله)3(

فيووقع،()ظمن()الحماسةإلى(مثل)وفيقولهومن،8(1-1/97)تماملابي(4)

.(السموأللوقا)(مط،)ح
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)1(فراشهفيسيدمناماتوما

قتيلكانحيثمناطلولا

نفوسناالطباتحدعلىتسيل

تسيلالطباتغيرعلىوليست

سبةالقتلنرىلالقولم79[وإداظ1

وسلولعامررأتهماإذا

وصلهاكانأسيافناقصرتإذا

فتطولاعدائناإلىخطانا

:)2(الخزاعيالحسينبنطاهربنعبداللهبنمحمدوقال

102[]حراحولالريحانلست

بتياح)3(الجارعلىولا

موقعا)4(ليالاناردتفإن

وأرماحاسياففبين

(.فراشه)فيمنبدلا(أنفه)حتف)ظ(في)1(

08(.)3/والذخائرالبصائرانظر)ظ(،من(الخزاعيالحسين)بنقوله)2(

أيضاوعنده)بتياح(،بدل)نواح(فيهووح.دلفلابيونسبة،للتوحيدي

موقعا(.ليالاناردت)فإنبدلقائما(ابصرتنيإذا)بلى

)بتياح(.منبدلأ)بنباح()ح(وفي)الجار(،منبدلا()الحزن)ظ(في)3(

.)موقفَا(()حفي)4(
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القناظلالتحتفتىتري

بارواحأرواحايقبض

عنهواسمهصيتهيردالشجاعأنإلاالشجاعةفييكنلمولو

)2()1(ء.
وفصلا؛شرفابهالكفى؛عليهالاقداممنويمنعهم،الخلقدى

:)3(والثباتبالاقداممشهورافاتكاوكانبراقةبنعمروقالكما

تاخذونهالااللهوبيتكذبتم

قائمللسيفداممامراغمة

وصارماالذكيالقلبتجمعمتى

)4(المظالمتجتنبكحمئانفاو

:()ثابتواسمه،العداءالفاتكشراتابطوقال

يصيبهللمهمالتشكيقليل

والمسالك)6(التوىشتىالهوىكثير

.(ادنى)عند()مط،()حفي(1)

.()من()مط،()حمن)2(

)ظ(.منلثبات(وبالاقداممشهور،فاتكا)وكانقوله)3(

قتيبةابنونسبهما،الابياتهذهقصةفي(122)2/القاليعليلابيالاماليانظر)4(

حريم.بنمالكوهوهمدانلصوصلبعض237(/1)الاخبارعيونفي

)حمثا(.منبدلا)جميعا()ح(فيوقع:تنبيه

)ظ(.من(ثابتسمه1والعذاء،)الفاتكقوله()ه

(.الهوىسوىالنوى)كثير)ح(وقي(،الهوىشتى)النوى)ظ(في)6(
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بمثلهاويضحيبموماةيبيت

المهالكظهورويعروريجحيشا

تنتحيحيثمنالريحوفدويسبق

)1(المتداركشذهمنبمنخرق

يزللمالنومكرىعينيهحاصإذا

فاتكشيحانقلبمنكالىءله

تهللتقرنعظمفيهزهإذا

الضواحك)2(المناياأفواهنواجذ

:)3(بذلكموصوفاشجاعاوكانالمخزوميسعيدأبووقال

رجلمنالاغياربنويريدوما

مشثملبالليلمكتحلبالجمر

مدقليبمنإلا)4(الماءيشربلا

(وجل)علىجارلهيبيتولا

)مط(.منالبيتهذاسقط)1(

.(-1801)1/70الفريدالعقدانظر)2(

.()ظمن(بذلك)موصوفاقوله)3(

.)مط(من(4)

ووقع=)1/801(،الفريدوالعقد091(،)1/قتيبةلابنالاخبارعيون:انظر)5(
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فصل

فيفزعتهكانتفمن:ثلاثة"الفزعات:يكربمعدبنعمروقال

الذيفذاكراسهفيفزعتهكانتومن،رجلاهتقفهلاالذيفذاكرجليه

.")1(يقاتللاالذيفذاكقلبهفيفزعتهكانتومن،أبويهعنيفر

عرسه،عنيفزفالجبان،وأخلاقغرائزوالشجاعةوالجبن

:الشاعر)3(قالكما؛يعرفهلامنعن)2(يقاتلوالشجاع

نفسهأممنالقومجبانيفر

يناسبهلامنالقومشجاعويحمي

يجودوالشجاع،بمالهيضنالبخيللان؛البخيلضدوالشجاع

القائل:قالكما؛بنفسه

نفقاتهمإلما)4(قومبينكم

نفوساينفقونوقوممال

وجل(.بلا)جان)ح(في

124(.)1/الفريدالعقدانظر)1(

)ظ(.فيليس)2(

لاحد.ينسبهولم)1/172(الاخبارعيونفيالبيتهذاوانظر)ظ(،من)3(

125(.-124)1/الفريدالعقدوفي

(.الحاويإيليابشرح321-)صتمامابينيوفيالبيتوانظر)ظ(.من)4(
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[202]ح:الآخروقال

بهاالبخيلضنإنبالنفستجود

الجود)1(غايةأقصىبالنفسوالجود

:طبقاتأربععلىفانهم؛آدمبنيفيمطردغيروهذا

ونفسه.بمالهيجود،الشجاعالجواد:فمنهم-

.الجبانالبخيل:ومنهم-

بنفسه.ويضن،بمالهيجود،الجبانالجواد:ومنهم-

خلقوحرم،الشجاعةخلقمنحفإنه؛البخيلالشجاع:ومنهم-

ويجبليشاء،لمنيشاءمامنهااللهيهبمواهبالاخلاقفانالجود؛

فيك"إن:عبدالقيسلاشجع!يمالنبيقالكما،منهايريدماعلىخلقه

مبهماتخلقتحلقين:قال.والاناة"،الحلم:اللهيحبهماحلقين

الذيللهالحمد:فقالعليهما".جبلت"بل:قالعليهما؟جبلت

يحب)2(.ماعلىجبلني

بعضظنهكماوالجود،الشجاعةبينتلازملاأنهيطهرهناومن

وكذلك،غالباوتتصاحبتتلازمالفاضلةالاخلاقكانتوإن،الناس

الدنيئة.الاخلاق

)1/246(الفريدالعقدفيالبيتوانظر)الاخر(،منبدلا)اخر()ظ(في)1(

لحبيب.ونسبه

)البخيل(.منبدلا)الجواد()ظ(فيوقع:تانبيه

وأبيعباسابنحديثيمنو)18()17(رقمصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

عنهم.اللهرضيحدسعيد
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فصل

فان؛متغايرانوهما،بالقوةالشجاعةعليهتشتبهالناسمنوكثير

ضعيفكانوإن89[؛]ظالنوازلعندالقلبثباتهي)1(:الشجاعة

)2(.البطش

ع!يم،اللهرسولبعدالا!مةأشجع-عنهاللهرضي-الصديقوكان

فيقلبهبثباتكلهمالصحابةعلىبرزولكن،منهأقوىوغيرهعمروكان

القلب،ثابتذلكفيوهو،الجبالتزلزلالتيالمواطنمنموطنكل

ويشجعهم.فيثتتهم،بطالهموالصحابةشجعانبهيلوذ،الجأشربيط

وليلته.الغاريومقلبهثباتإلاله)3(يكنلمولو

الله!رسول"يا:جم!يماللهلرسوليقولوهوبدر،يومقلبهوثبات

.(")وعدكمالكمنجزفانه؛ربكمناشدتكبعض)4(كفاك

قدمحمدابأنالناسفيالشيطانصرخوقد،أحديومقلبهوثبات

وهو،أحدفي)6(عشريندونإلا!يماللهرسولمعأحديبقولم،قتل

)7(
.الجأشساكن،القلبثابتذلكمع

)ظ(.)1(من

352-353.صللمؤلفالروجكتابانطر)2(

)ظ(.من)3(

)ظ(.من)4(

رقمصحيحهفيومسلم)4945(،رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه)5(

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنمطولالمسلمواللفط)1763(

(.)ظمن)في(إلى)رسول(قولهمن)6(

)في(.مط(،)حفي)7(
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القلوبوبلغتالابصار،زاغتوقد،الخندقيومقلبهوثبات

الحناجر.

بنعمرالاسلامفارسقلقوقد،الحديبيةيوم)1(قلبهوثبات

ويطمئنه.ويسكنهليثمتهالصديق302[]حإنحتى،الخطاب

يفر.لموهو،الناسفرحيث)2(،حنينيومقلبهوثبات

وكادت،أجمعالدنيالهااهنزتالتيالنازلةحينقلبهوثبات

قلوبلهاوماجت،الابطالأقداملهاوعقرت،الجباللها)3(تزول

وصاح،الرياحقواصف)4(هبوبعندالبحركموج،الاسلامأهل

منبهاالناسوخرج،الصياجأبلغالارضأقطارفيالشيطان(لها)

وانقطع،عجاجاالارضأقطاربهاتعالىاللهعدووأثار،أفواجااللهدين

نجوملطمستعالىاللهدفاعلولاوكادالسماء،منالوحيلها

رسولهمفقدواوقدلاكيف،قلوبهمبهاالصحابةوأنكرتالاهتداء،

غشيهاماالافاقوغشي،الاحلاموطاشت،وحبيبهمأظهرهمبينمن

رأساالباطلورفع،الاعناقأهلهومد،النفاقواشرأب،الظلاممن

اللهأعداءمنالمسلمونوسمع،موضوعا!ي!الرسولقدمتحتكان

يعيدأناللهعدووطمعمسموعا،بينهمحياتهفييكنلمماتعالى

)ظ(.من)قلبه(إلى)يوم(قولهمن)1(

)حين(.)ح((،)مطفي)2(

)تزلزل(.()مط)ح(،في)3(

)عواصف(.)مط(في)4(

بعدهاهماوكذ)ظ(،من)5(
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،الحرامالبيتعنوجوههميصرفنو،الاصنامعبادةإلىالناس

منعليهكانواماإلىويدعوهم،والقرانالايمانعنقلوبهميصدنو

عنهاللهرضيفشمرالصديق،الصلبانوعبادةوالشركوالتمجسالتهود

يذثانيهوالذيعزمهسيفوانتضىخوار،غيرساقعنجدهمن

،السباقيكبويكنلمجوادا)1(عزائمهظهورمنوامتطىالفقار،

"والله:وقال،اللحاقهمهإنماأفرسهمفكانالاسلامجنودوتقدم

تنفردحتىالحربولاصدقنهم،جهديالاسلامأعداءلاجاهدن

منه،خرجواالذيالبابفيولأدحلنهم،وحديفردوسالفتي

بذلكتعالىاللهفثبتعنه)2(")3(رغبواالذيالحقإلىولاردلهم

وأذل،الاسلامجيوش-لرجحهاالامةبقلوبوزنلوالذي-القلب

استقامتحتى،الاصناموعبدةالكتابهلووالمرتدينلمنافقينبها

علىالحنيفية402[]حالملةوجرتاعوجاجها،بعدمن)4(الدينقناة

مؤذنذنو،الخاسرونوهمالشيطانحزبوتولى،ومنهاجهاسننها

.()الغالبونهماللهحزبإنألا:الخلائقرؤوسعلىالايمان

بل،وهنتولااستكانتولا،عزماتهجيوشضعفتوما؛هذا

بالظفرأعدائهعزائمفرحتوما،ومنصورةمؤئدةبهاالجيوشتزللم

(.)مطفي)1(ليس

خطأ.وهو)فيه()ظ(في)2(

عليه.أقفلم)3(

)ظ(.من)4(

.56[/]المائدة!(الغئبونفوهمصبف!ن>تعالىقولهإلىيشير)5(
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.مكسورة)1(مذلولةتزللمبل،المواطنمنموطنفي

الامم،فرسانلهاتضاءلتالتيالشجاعةتعالىاللهلعمرتلك

نأالا!مةلصديقويحق،الهممعلياتعندهاتصاغرتالتيوالهمة

النبوةميراثمنفازوقدلاوكيف،نصيببأوفرالمغنمهذامنيضرب

التعصيب.بكمال

،الناسأشجععليهوسلامهتعالىاللهصلواتالموروثكانوقد

نأويكفي،بالقياسالامةأشجعبعدهمنوخليفتهوارثهفكذلك

أسلحته،منسلاحالوليدبنوخالد،كنانتهمنسهمالخطاببنعمر

أنهاعترفمنإلامنهموما،وشوكتهبيعتهاهلوالانصاروالمهاجرون

وشجاعته.ثباتهمنيستمد

فصل

والشجعانالشجاغممراتبفي

بناءعلىوجاء،وعزمهلهمتهبذلكوسمي:الهمام:مراتبهمأول

.كشجاع؛فعال

،الاحجامضدوهو،الاقداممنبذلكوسمي:المقدام:[لثافي

والنحر،العطاءلكثيرومنحار؛كمعطاء،؛المبالغةأوزانعلىوجاء

كثيرةمعطار:كامرأةوالمودث؛المذكرفيهيستويالبناءوهذا

الذكور.تلدومذكار:التعطر)2(،

()مغلوبة(.)مط)1(في

()العطر(.)مط)2(في
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يشرفكشرف؛يبسلبسلمنفاعلاسم:وهو:الباسلالثالث

99[]ظوهيفشالةيفشلفشل:وضدها.والشدةالشجاعة:والبسالة

الرذالة.وهي،ومصدرافعلاوزنهاعلى

:فولانتسميتهوفي،ابطال:وجمعه:البطل:الرابع

،الشجعانشجاعةعندهفتبطل،قرانلاافعليبطل(1)لانه:أحدهما-

متعد.غيرالفعلهذالان؛المعنىفيمفعولبمعنىبطل:فيكون

شجاعةيبطلالذيلانه؛ومعنىلفظافاعلبمعنىانه:-والثاني

.)2(مبطل:بمعنىبطلفهو،العدم2[0ه]حبمنزلةفيجعلها،غيره

قدالذيوهو،مكرم)3(بوزن؛مبطلبمعنىبطليكونأنويجوز

له،باستسلامهمفعلهفبطلوا،الناستحاماهفلشجاعته،غيرهبطله

.إياهمحاربتهموترك

:فيقولونفيه)4(تلحنوالعامة،الصادبكسر:الضنديد:الخامس

هووانماالفاء،بفتحفعليلكلامهمفيوليسبفتحها،صنديد،

كشمليل،:الصفاتوفي،وحلتيتكقنديلالاسماء:فيبالكسر

.شيءلهيقوملاالذي:والصنديد

(.()أنه)مط)1(في

(.مكرم)بوزنوهيزيادة)مبطل(بعد)ظ(في)2(

.()كوزن()ح،()مطفي)3(

.()ظفيليس(4)
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فصل

عليهاترتب؛النفسأخلاقمنكريماخلقاالشجاعةكانتولما

وثمرتها:مظهرهاوهي،أمورأربعة

.الاقدامموضعفيالاقدام

.الاحجامموضعفيوالاحجام

.الثبابموضعفيوالثبات

.الزوالموضعفيوالزوال

خفةواما،تهوروإما،جبنإماوهو،بالشجاعةمخلذلكوضد

وطيش.

يصلحالذيفهو)1(؛والشجاعةالرأيالرجلفياجتمعواذا

.الحربأمروسياسة،الجيوشلتدبير

:شيءولا،رجلونصف،رجل:ثلاثةوالناس

الرجلفهذا،والشجاعةالرأي)2(إصابةلهاجتمعمن:فالرجل-

:)3(المتنبيالحسينبنأحمدقالكما؛الكامل

)1(

)2(

)3(

خطأ.وهو(،الشجاعةميالرالرجل)في)ح()مط(،في

)اصالة(.()ظحاشيةفي

البرقوقي(.بشرح-226)4/ديوانهوانظر)ظ(،من
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الشجعانشجاعةقبلالرأي

الثانيالمحلوهيأولهو

مرةلنفساجتمعاهمافإذا

مكانكلالعلياءمنبلغت

الاخر.دونالوصفينبأحدانفردمنوهو)1(:الرجلونصف-

جميعاه)2(الوصفينمنعريمن:شيءلاهووالذي-

تدبيرفيهاجمع،تعالىاللهكتابمنبايةالكتابهذا)3(ونختم

إذاالذرنءامنويأيها>:تعالىقولهوهيتدبير،بأحسنالحروب

اللهوأطيعوا!لعلكغ!نقلونسبثيرااللهواذسيروفاثبتوافئةلقسن

(!آلصنبرلرنمعادلهإنصبرووريحتموتذهبفنفشلواننزعوأولاورسولهو

.[64-54لانفال/]ا

إلاقط)4(فئةفياجتمعتماشياء،بخمسةفيهاالمجاهدينفامر

عدوها.وكثرقلتوان،نصرت

.بلثباا:هاأحد

)مرة(.منبدلا)حرة(مط(،)حفيوقع:تنبيه

.بعدهماوكذا)ظ(،من)1(

)ح(.فيليسلوصفين(اإلى)دون(قولهمن)2(

)مط(.من)3(

)ح(.فيليس)4(
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وتعالى.سبحانهذكرهكثرة:الثاني

رسوله.وطاعةطاعته:الثالث

الفشل602[]حيوجبالذيالتنازعوعدم،الكلمةاتفاق:الرابع

فيفانهم؛عليهمعدوهمالمتنازعونبهيقويجند)1(وهو،والوهن

فرقهافاذاكسرها،أحديستطيعلا،السهاممنكالحزمةاجتماعهم

كلها.كسرها؛وحدهمنهمكلوصار

الصبر.وهو،ساسهووقوامهكلهذلكملاك:الخامس

وأزالتومتىالنصر،قبةعليهاتبتنى)2(أشياءخمسةفهذه

قوى،اجتمعتوإذامنها،نقصمابحسبالنصرمنزالبعضها؛

فياجتمعتولماالنصر،فيعطيمثرلهاوصاربعضا،بعضها

العبادلهمودانت،الدنياوقتحوا،الامممنأمةلهمتقملمالصحابة

.الماإلىالامرال؛وضعفتبعدهمفيمنتفرقتولما،البلادو)3(

وعليه،المستعانوالله،العظيمالعليبادلهإلاقوةولاحولولا

)-كدو(.)4(الوكيلونعمحسبناوهو،التكلان

جيد(.)وهو)ح(في)1(

)تنبني(.)ح(في)2(

)ظ(.منو()العبادقوله)3(

لتوفيق(.تعالىوبالله،الكتابعليهاشتملماآخر)هذا)ظ(في)4(

فيزاد(،العالمينربللهوالحمد،الكتاباخر)وهذا)مط()ح(وفي

.(الوهاب()الملك()ح
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نسخهمنالفراغ)وكان-الناسختعليقبعد)ظ(-النسخةاخرفيوجاء

لمباركة.الجمعةليلةالخميسيوم،وثلاثينمائةثمانسنةرمضانشهرفي

،...،لكاتبهاللهغفر.سليماناهبابنالمعروفأحمدبنيوسف:وكتبه

(.المسلمينولجميعفيهنظرولمن

وابنعبده،ربهرحمةراجيبقلمه"أنهاه)ح(:لنسخةاخرفيوجاء

ولوالديهلهاللهغفرسليمبنعمرمحمدبنبنإبراهيم:متهبنوعبده

منعشرينفيرقمهمنفرغت.المسلمينواخوانهالدينفيومشايخه

([.والسلامالصلاةفضلمهاجرهاعلىالهجرةهـمن1318سنةرمضان
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الأنعامسورة

021)83((قوميماعلىإبزهيوءاق!فاحختناوطك

الانفالسورة

274(4)5(00فاثبتواقيت!!ةإذالذلىءامنوايهائها

662،062،373،456(0)(00قؤمنست!ممالهموأعدوا

التوبةسورة
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الحديديممورة
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-000000.0.14القرحوفضلالخيلبينسبقيأيمالنبيإن

00000000000002القذالبلغحتىرأسهمسحيأيطاالنبيإن

0-0000000.000000000000928بخيرياتيلاالنذرإن

75-00.0.000000.0000..000000.طلحةلأبيانثرها

..................يصيححتىيغيرلاالغزوفيكانإنه

المشركينمناخذبمايتصدقأنأبابكرأمرلمج!آاللهرسولان

000000000000000000000000000000007الرهانمن

..........................الخيلفيعوتبتإني
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00000000000000000000000097.اللهشاءإنقتلكانابل

0000000000000000000000000000465عليهماجبلتبل
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0000000000000000000000191.القبلةنحومقعدتيحولوا

-0000.0000000000146147.هرقلمعسفيانابيحديث

000000000000000000466بدريومغعآفهاالرسولدعاءحديث

000000000000000000000000291مرةمرةالوضوءحديث

00000000000026القيامةيومإلىالخيربنواصيهامعقودالخيل

0000000000049سبحةلهيقالفرسعلىع!يمااللهرسولراهن

000000000384قوسهسيةاندقتحتىأحديوملمج!%النبيرمى

،000000000000000000000000000173217جبارالرخل

0000000000000000000011الخيلبينلمجو!اللهرسولسابق
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سابقينى....................................

..................المؤنةوتكفونأرضونلكمستفتح

000000000000000000000001وثنكعابدالخمرشارب

000000000166،5أبعدالاثنينمنوهوالواحدمعالشيطان

000000000000000008الجاهليةفيركانةأباالنبيصارع

..............فئةمنخيرالجيشفيطلحةأبيصوت

7-0602القاصيةالغنممنالذئبيأكلفانمابالجماعةعليك

..............الجنةأبوابمنبابفانهبالجهادعليكم

00000000000000000005الغايةفيالقرحع!يماالنبيفضل

...................درجةفانهابسهمبلغفمنقاتلوا

.....:...الناسشجعو،الناسأحسنلمجي!االلهرسولكان

00000000000001ركانةبهفمربالبطحاء!االلهرسولكان

........واحدبترسيترسانطلحةبوولمجمآاللهرسولكان

000000007لحفناولاشعرنافييصليلالمجيطآاللهرسولكان

000000000000000007الجبنمنبادثهيتعوذلمجوآالنبيكان

......-القوسأي-عليهامتوكأوهويخطب!يطآالنبيكان

0000000000000000004قسيثلاثبمجم!اللهلرسولكانت
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..55هلغوفهواللهذكرمنليسشيءكل

...........0000005باطللهوكل

...لمجماللهرسولإلىأحبشيءدكنلم

.....................تراعوالن

....بالحناءأظفاركغيرتامرأةكنتلو

........امرأةيدأورجلأيدأدريما

........عامخمسمائةالدرجتينمابين

..الجنةرياضمنروضةالغرضينبينما

....................ماتسبقني

حسناللهعندفهوحسئاالمسلمونراهما

-القوسأي-قطخيرإلىسلاحسبقهاما

........همهبهلجإذااحدكمعلىما

ونغرمك.نصرعكأنعليكلنجمعكناما

السحرعندلهيؤذنإلاعربيفرسمنما

....وأشباههابهذهوعليكألقهاماهذه؟

الاليرفعواحجرايربعونبقومع!ي!النبيمر

أثرالغائط.عنهميغسلواأنأزواجكنمرن
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000000000000000006.الرهانيومالخيلعلىاجلبمن

0550000005152.017.021،2فرسينبينفرساادخلمن

..............عضوبكلاللهأعتقمؤمنةرقبةأعتقمن

0000009الدهرصيامعنهيقضهلمرمضانمنيوماأفطرمن

0000000000000000000000000005فليقضاستقاءمن
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...............الفقرعنهاللهنفىعربيةقوسااتخذمن

......................اللهسبيلفيفرساارتبطمن
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...................الجنةفيدرجةفلهبسهمبلغمن
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00.51،07.حسنةخطوةبكللهكانالغرضينبينمشىمن
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......0005فرلسعلى!ي!أراهنلقدواللهنعم

....وضعهإلاشيئايرفعلااناللهعلىحفاوان

...السباقفيوالجنبالجلبعن!ممالنبينهى

.......................صلاةفيهم

..........................بتلكهذه

........................احتطتهلأ

...الرميالقوةإنالااشتيلعتم<ماوعدوالهم>

........................بحراوجدناه

.......كفارةولاحنثلالغوالرماةأيمانلا؛

........الرهان)يوم(فيجنبولاجلبلا

فرساالمتراهنانيدخللموإذاجنبولاجلبلا

....................جنبولاجلبلا

.............شغار.ولاجنبولاجلبلا

...................النسيئةفىإلاربالا

000000000022.حافراوخففيإلاسبقلا

...............الكتاببفاتحةإلاصلاةلا

..................طعامبحضرةصلاةلا

948

،59

49،

014،53

000125

000077

0008،9

41

000086

-69362،

016،231

000366

500363

027،03

148،262

000027



.....المسجدفيإلاالمسجدلجارصلاةلا

.............لهوضوءلالمنصلاةلا

.......الليلمنالنيةيبيتلملمنصياملا

.....الليلمنالصياميبيتلملمنصياملا

................لهنيةلالمنعمللا

...................معصيةفينذرلا

.......عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءلا

......حدفيإلااسواطعشرةفوقيجلدلا

منهنفسطيبعنإلامسلمامرىءماليحللا

..........والسدادالهدىاللهسلعلييا

.الناسبينالسبقةهذهإليكجعلتقدعلييا

..........قريشمنالحيهذاأمتييهلك

*"ئج*-

094

،0027

،0280

117،6

03

03

31

18

31

02

91

92

26

36

02



الأثر

الاثارفهرس3-

الصفحةقائله

0000000000000000000000000000075علي/الحاجإبل

0000945الصديقأبوبكر/الحياةلكتوهبالموتعلىاحرص

،000052747سعدبنبلال/الاغراضبينيشتدونقوماأدركت

......الأنصارييحيبأس/فلاالرميفيالرجلسبقإذا

...........طالبأبيبنعلي/الفرسيناحدأخرجإذا

..............مكرمبننيار/والمشركينبكرأبوارتهن

......................قريشنغير/كيمالبيرأسرق
ا

027

363

18

58

0000000034الخطاببنعمروانتعلوا/وارتدوافاتزروابعدأما

019زيدبنجابربأسا/بالدخيليرونلاكانوامحمدأصحابإن

000000000238مسعودابنالعباد/قلوبفينطرتعالىاللهإن

0000000000000021عقبةبنموسى/ثنيةإلىالحفياءبينإن

00000000931عميسبنتاسماءلأخيار/اخرهمأنتثلاثةإن

0000000000000046الزبيربنعبدالله/أخوهقتلفقديقتلإن

000000000000025عمرابن-/الهدفينبينيشتدأي-بهاأنا

194



.........الخراجمنهياخذغلاملهكانإنه

.....زيدبنجابرذلك/منأعفكانواإنهم

............سعد/الرمايةتعلموابنيأي

......جبيربنسعيد/العشرةمادونالبضع

.......الخطاببنعمرلك/املاأمكبل

/(...حجتعاوطك>:تعالىقولهفي-بالعلم

بنخالد/الجاهليةفيزحفاوكذاكذاحضرت

التيميإبراهيم/الهدفينبينيعدوحذيفةرأيت

يومامعديكرببنعمروالخطاببنعمرسأل

طالب.أبيبنعليعمر/وصلىبكرأبوسبق

.............عطاءشيء/كلفيالسبق

.........عمرابنالنزد/منشرالشطرنح

....الخطاببنعمر/العومغلمانكمعلموا

....معديكرببنعمرو./.:ثلاثةالفزعات

......الغرضينبينيشتدعامربنعقبةكان

...النخعي/عليهيراهنبرذونلهعلقمةكان

ابن/فارسأهليطهرأنيحبونالمشركونكان

294

أسلمبنزيد

.....الوليد

،00000051

،00093،52

عباس.....

3

9

7

3

8

28

18

38

45

34

38

31

26

25

43

46

34

26

17



....................هأنس/تسبقلاالعضباءكانت

000000000000000004عائشةصائمتين/وحفصةأناكنت

00000000000عباسابن/الحجةفهوالقرآنفيسلطانكل

..........زيدبنجابر/المحللإلىالمتراهنانيحتاجلا

-000018مكرمبننياره(/الرولم!غلبتالم>:نزلتلما

00000000000000000008.النخعيباسا/يرونيكونوالم

00000000000000000000009.علي/أمكمفسكلتنيلقد

00000000000000009طالبأبيبنعلي/التماثيلهذهما

00000000000000000000000000007أبوبكرإ/؟مالك

0000000000009الزهربد5/يتقاضالانفسيىطيبعنماكان

1-017...00000.المسيببنسعيد./..فرساادخلمن

.........................عبيدةابويراهنني/من

................انس/تراهنوناكنتمسألهلمن-نعم

0000000000016،2الخطاببنعمر/نجيزهولاقمارهذه

0008الصديقبكرابو/جهديالاسلاماعداءلأجاهدنوالله-

0006الصديقبكرابوربك/مناشدتكبعضكفاكاللهيارسول

*ير؟:--ول--ةلإش

394

15

17

12

19

91

26

31

24

26

17

59

49

23

46

46



الأشعارفهرس-4

القافيةالشعر

الموكبأهلهاالكتيبةفيتكاثرتواذا-

يجنبمنهمتقدممنتقدم-واتيت

فأنبوبارفعتهاشاهدتالتيالقناةإن-

وترتيباتباعدهمجدمنيؤسينكلا-

يناسبهنفسهأممنالقومجبانيفر-

بتياحراحولالريحانلست-

وأرماحموقعاليالانأردتفإن-

بارواحالقناظلالتحتفتىترى-

الجودبهاالبخيلضنإذابالنفستجود-

يفتخربهالرسولأوصىماأفضلالرمي-

والنظرأولهاالقبضخمسةأركانه-

والنظرأربعةالرميأصولعنسائلييا-

نفوسانفقاتهمإنماقومبين-كم

الاصابعكقابضالغداةليلىمنفأصبحت-

الصفحة

126

126

304

304

464

461

461

461

465

593

593

593

464

185



أجمعفرعوهيعليهاارم

شعاعاطارتوقدلهاأقول-

يومبقاءسالتلوفانك-

صبراالموتمجالفيفصبرا-

عزبثوبالحياةثوب-وما

حيكلغايةالموت-سبيل

ويهرميساميعتبطلم-ومن

حياةفيخيرللمرء-وما

يصيبهللمهمالتشكي-قليل

بمثلهاويصحىبموماةيبيت-

تنتحيحيثمنالريحوفد-ويسبق

يزللمالنومكرىعينيهحاصإذا-

تهللتقرنعظمفيهزهإذا-

امرىءخصالأعجبتكإذا-

والمكرماتالجودعلىفليس-

نفوسناالظباتحدعلىتسيل-

سبةالقتلنرىلالقوم-وإنا

594

وإصبع

تراعي

تطاعي

بمستطاع

اليراع

داعي

انقطاع

المتاع

والمسالك

المهالك

المتدارك

فاتك

حكالضوا

يعجبكما

يحجبك

تسيل

وسلول

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

3

37

45

45

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

46



وصلهاكانأسيافناقصرتإذا-

رجلمنالاغياربنويريدوما-

مدقليبمنإلاالماءيشربلا-

فراشهفيسئدمنامات-وما

تاخذونهالااللهوبيت-كذبتم

وصارماالذكيالقلبتجمعومتى-

كلومناتدمىالاعقابعلىولسنا-

لمكرمةيوماغايةتبدرإن-

الشجعانشجاعةقبلالرأي-

القناعلىخيليأكفالمحرمة-

مدبرطعنأرماحناعلىحرام-

نفوسناالمنايالتستحلي-وإنا

694

فتطول

مشتمل

وجل

قتيل

قائم

المظالم

الدما

والمصلينا

الثاني

ونحورها

صدورها

تذوقها

461

363

463

461

462

462

945

318

471

046

046

046



الواردةالكتبفهرس-5

مولفهالكتاباسم

خيثمةابيلابنالتاريخ-

لحنبلالتاريخ-

للطبريالكبيرالتاريخ-

عبدالبرلابنالتمهيد-

للطبريالآثارتهذيب-

للمزيالكمالتهذيب-

شاسلابنالجواهرالثمينة()عقدالجواهر-

()الديوانالحماسة-

حمدانلابنيةلرعاا-

الصفحة

802

384،387،393

،53171

027

165

046

203،377

بورلزا-

لسبقا-

والرميالسبق-

الجامع=السنن-

السنن-

86

268027،الدنياابيلابن

138.014الاصبهانيالشيخلابي

17،18،02،63،56للترمذي

،61،63.،801،1495،داودلابي

794



-السنن

-السنن

-السنن

الكبرىالسنن-

البحرينمجمعشرح-

الفتوىمختار-شرح

الصحيح-

-الصحيح

-الصحيح

-الضعفاء

-العلل

-العلل

وخصائصهالمسندفضائل-

،65،141،153،017،244

54،55،95،63للنسائي

،7381،153،ماجهلابن

للدارقطني

للبيهقي

،137الساعاتيلابن

،137بلدجيلابن

،،11،12،1516للبخاري

5863،.،0775،86،146،7

914،161،174،،384،393

64،،9،11،12.41لمسلم

75،86،914،244،6

حبانلابن

حبانلابن

حاتمأبيلابن

للدارقطني

المدينيموسىلأبي

894

178،

،155

363

65،

244

363

216

028

028

456

،07

،45

915

228

916

021

302



-05،51،،4247،94للطبرانيالرميفصل

،64،66،07،72،73

76للقرابالرميفصل

،121عديلابن(الرجالضعفاء)فيالكامل

الاولىالكتب

الرهاويلعبدالقادروالممدوحالمادح

،09،951،622،672للجوزجانيالمترجم

للخرقيالمختصر

للمنذريداودأبيسننمختصر

للحاكمالمدخل

داودلابيالمراسيل

،188حربروايةأحمدللامامالمسائل

الميمونيروايةأحمدللامامالمسائل

،،091،291،491691مهنأروايةأحمدللامامالمسائل

،091المروذيروايةأحمدللامامالمسائل

،291داودأبيروايةأحمدللامامالمسائل

الانطاكيأحمدروايةأحمدللامامالمسائل

994

،52

347

96-

216

86

214

283،

364

135

186

913

191

918

791

191

691

391



أحمدللامامالمسائل

احمدللامامالمسائل

احمدللامامالمسائل

احمدللامامالمسائل

أحمدللامامالمسائل

المسند

كرلمستدا

عبلمستوا

يزلمغاا

يزلمغاا

يزلمغاا

لمغنيا

لكلمالموطأا

لكلماطألموا

احلقدوالميسرا

لنسبا

يةلنهاا

،591،002حنبلرواية

"791طالبأبيرواية

عبداللهرواية

الاثرمرواية

صالحرواية

،،81213،احمدللامام

49153،.،251

،153للحاكم

للسامري

17إسحاقلابن

عقبةبنلموسى

للأموي

0،31،315،323قدامةلابن

،54.017الليثييحيى/رواية

القعنبي/رواية

قتيبةلابن

بكاربنللزبير

،135للجويني

005

102

902

891

991

228

،08

362

213

145

،78

78

78

367

127

247

803



والأعلامالرجالفهرس-6

000000000000000000000000000000000000483ادم-

000000000000000000000000387،393الخليلإبراهيم-

000000000000000000000000267،268النخعيإبراهيم-

000000000000000000000000000000991،223الاثرم-

0000000000000000000000000000223اصرمبناحمد-

،0000000000000،25،33162،702،253حنبلبناحمد-

276،،037،372292

00000000000000000000471)المتنبي(الحسينبناحمد-

0000000000000000005500000126.طاهرأبيبناحمد-

0000000000000000000000153العجليعبداللهبنأحمد-

0000000000000000000000391الانطاكيهاشمبنأحمد-

213،216،،05155173،917عديابن-عديابنأحمدأبو-

000000000000000000000000000000000244يسرد!-

،0000000000000000000000163276راهويهبنإسحاق-

،000000000000000000000433943،443الرفاءإسحاق-

105



....الخليلإبراهيمبنإسماعيل-

..........عياشبنإسماعيل-

.............مالكبنانس-

................عىوزالاا-

...........السختيانىأيوب-

...............005بسطام-

.....الصحيحصاحب-البخارى

.................البرقاني-

........تيميةابنالبركاتأبو-

..............زيادبنبسر-

.............موسىبن-بشر

.............يونسبنبكر-

.....الصديق=مالصديقبكربوأ-

.......العمريعمربنبكرأبو-

الطرطوشي.=الطرطوشيبكرأبو-

......بكيربنيونسبنبكرابو-

205

21

16

0،15

0000393

0000917

0000215

،221،276

0000922

0000443

012،176

0000021

0000377

0000222

0000222

0000051

215،466،

0000277

273،274

0000005

0000414



................بلدجيابن-

................جوربهرام-

............البويطي-

............البيهقي-

......(ثابت)شراتابط-

24،77،(الاسلام)شيختيميةابن-

........(نيلبناا)بتثا-

............ثوربوا-

.............برقانبنجعفر-

.............الزبيربن-جعفر

............محمد.بن-جعفر

...............زيدبنجابر-

...............نيلجوزجاا-

.......جريربنمحمدجعفر-ابو

............الرازيحاتمابو-

....حبانابن=حبانبنحاتمابو-

..................لحاكما-

...........المزيالحجاجابو-

305

59،

014

253،

0000137،028

0000443،445

00000000222

173،175،217،

00000000462

،17257،2377،

00000000086

00000000223

175،921

000191

00000000922

19

،09،19228

00،027384

00176178،

00915،178

000000185

001،141،922



.....أرطاةبنالحجاج-

......الكرمانيحرب-

............حرملة-

......ثابتبنحسان-

....الامديالحسنأبو-

ا=الدارقطنيالحسنبو-

.الؤلؤيزيادبنالحسن-

.......زيدبنحماد-

......سلمةبن-حماد

..........الحميدي-

............-حنبل

....النعمانحنيفةأبو-

....55الوليدبن-خالد

......الاحمرخالدأبو-

........الخطابابو-

...........الخرقي-

..........الخطابي-

.......خيثمةأبيابن-

قطني.رالد

،25،163

405

155

591

021253،

188

098

173،

002،

276،

0000185

191،223،

0000222

0000945

501،145،

184،214،

0000222

0000921

0000922

0000175

102،223،

292،936،

945،946

0000222

0000355

364

127

0000916



.........العطارعبدالرحمنبنداود-

.................نصيربن-داود

00913،141(السنن)صاحبداودابو-

-دحيم......................

...............(ديلمراا)لربيعا-

......................نةركا-

.................بكاربنالزبير-

زرعةبوا-

....نيلزعفراا-

.....دلزناابوا-

...اسلمبنزيد-

الأكتافذوسابور-

.................الساعاتيابن-

......(المستوعب)صاحبالسامري-

....................سعد-ابن

سفيانبوا-

.................بشير-سعيدبن

505

155،177،

0000922

0000222

291،691،

0000156

0222

01،11

0011

0415

0156

0223

0231

0000012

433،943

137،028

0000145

0000178

0000147

155،921



،97،16290المسيببن-سعيد

........المخزوميسعيدابو-

...........حسينبنسفيان

............الثوريسفيان-

...........عيينةبنسفيان-

...........كثيربنسليمان-

..........كاديابنالسموأل-

................-سيبويه

..الجواهر()صاحبشاسابن-

033،621،173،48الشافعي-

-شعبة

.....حنبلبنأحمدبنصالح-

.......الاخضرابيبن-صالح

..............لانيلصيدا-

.........مخلدبنالضحاك-

000000000000005طالبابو-

00000000060البلخيطاهر-

.....حفصبنعمربن-عاصم

60

2،021،921،922،236،276

00000000000000000463

00000153،018،921،022

0018917،922،268،378،

00000000000000000922

0000000000000174،215

046

62

000000000000،165،274

1،252،276،0،31037،292

0000000000000156،922

00000000000000000228

0000000000000175،921

00000000000000000933

221

000000000791902،223،

4413،15،4433،943،443،

000000000915227،228،



...00000000555يزيدبنعافية-

..............الدوريعباس-

.............القرشيالعباس-

................عباسابن-

.......حنبلبناحمدبن-عبدالله

.............عمربنعبدالله-

............مسلمةبنعبدالله-

.............زيادبنعبدالله-

.......]الزبيري[نافعبنعبدالله-

......]الجمحي[نافعبنعبدالله-

......)عبدان(عثمانبنعبدالله-

...........المباركبنعبدالله-

........العمريعمربنعبدالله-

..............زيدبنعبدالله-

...........الحليمىعبداللهابو-

..........المقدسيعبداللهابو-

الرعا)صاحبحمدانبنعبداللهابو-

705

(.ية

00000000222

0000153177،

00000000704
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95-00000000.065.[4-1/تيادلعاا]!(ضبحالفديتوا>-

المولففسرهاالتيالقراذيةالألفاظ-ب
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0000000000000000000000922.ديناربنعمروصحاب-
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-00000000000000000182186،187الظاهرأهل-4

منثورةحديثيةفوائد-د

فيشرطهماصحيحةمقدمةفيمسلمالاماميشترط-لم

000000000000000000000000000183الصحةمنالكتاب

000000183عندهبحجةليسالشواهدفيالبخاريلهأخرج-ما



صحيحايكونعنهوسكتاحمدالامامرواهماكلليس-

500000000000000000000000000000000102،802عند

الصحيحالحديثعلىيقدملا)انهاحمدالاماماصولمن-

-202302،902صاحبقولولاقياسا،ولاعملالا،البثةشيئا

وحسن،،صحيحإلىالحديثقسممناولالترمذي-

000000000000000000000000000000000302وضعيف
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000000001.فيهمصلحةلاعبثماهويشرعلاالشارع-16

اللهحكمماخالفإلاالصحةالشروطفيالاصل-17

0000005000000000000000000000004ع!يمورسوله

00000000000051والمشاهدةالرؤيةمقامتقومالصفة-18

ةالقاعا.0علىفروع

0000000000000000000001موصوفةعينإجارة-1

000000000000000000001موصوفةامرأةتزويج-2

0000000000000000001.غائبةموصوفةعينبيع3-

المثلعوضيلزمهصحيحهفيالمسمىيلزمهعقد-كل91

000000000000000000000000000000004.فاسدهفي
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527

23

27

28

03

31

32

32

32

32

32

32



000000000000000932كمالهعلىالمصيباستحقاقوقفو

00000000000،034،353036الشرطمنزلةالعرفينزل-22

:القاعدةهذهعلى-فروع

ترك،مطردةعادةللرماةوكانالمناضلةأطلقتإذا-1

0000000000000337باشتراطهايصرحوالموإنعليها،العقد

000000000000000338-المعاوضاتفي-البلدنقد-2

اشترىأوباعهلوكما:عادةمثلهالمتعارفالتسليم-3

000338يومينأويومفينقلهيمكنلاكثيرمتاعفيهالهدارامنه

000338إذنهعنخبرهمعلىاعتمادا،الرجلداردخول-4

000000338بقولهموالاكتفاءالصغار،معالهديةقبول-5

كانإذاالرميفيالبعدأوالقربقدرفيالاحتساب-6

000000000000000000000000000050000351عادةلهم

فاصابقفزثم،الارضفصدم،السهمرمىإذا-7

000000036عادتهماتبعت،شرطذلكفيلهموليس؛الغرض

.............فيهشرطما:بهيوفىأنالشروطأحق-23

000000000000000000000338بمرةبهيكتفىالمطلق-24

00000043الإطلاقعندوالمعتادالعرفعلىتحملالعقود-25
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00000000000000باللفطالمشروطمنزلةالمعتادينزل-26

000000000000000034،3الشرطمنزلةمنزلةالعادة-27

0005أمكنكيفماقتلهوالمقصودعدو،)الحربي(الكافر-28

00000000000000000000كالمقارنالطاريءالتعيين-92

بماتقاتلأنحقهافيالافضلالمسلمينمنطائفة03-كل

0000005والقتالالحربوأنواع،والالاتالقسيمناعتادته
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:القاعدةهذهعلفروع-
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الفقهباصوليتعلقما:ثانيا
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000000000000000000000000000003-المجمل
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000000000العادةيقدم:العادةمعالقياستعارضإذا-

0000000000000000000؟للشرطالقياسيترك-هل

3،،0000000000000000000022،146148النسخ-

000000009؟المتقدمالخاصينسخالمتاخرالعام-هل

0000000000000000005989،13،1،94الإجماع-

164242،337،252،2،

....مخالفتهيحللافانهيقينا،وعلم،عليهجمع-ما

كتابمندليلقائلهمعليسالذيهوالشاذ:القول-

0000000000000000000000000000000009.سنةولا

0000000000000246،8والتنبيهوالإيماءالنصدلالة-

053

37

33

16

،2

92

34

34

34

16

03

24

23

24



،8560170،180،1.112،،24-00023الاولىطريق-

411128،،013235،243،257،203،337،

05011،111،211،311،611،811،921،941ملزالاا-

،00000000000011112،145علتهلاطرادالحكم-طرد

،0047،201،912،144924والمشاهدبالواقعالاستدلال-

000000000000000000025الاعلىعلىبالادنىالتنبيه-

5000000000000000000245،248،025-سدالذرائع
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الفقهأبوابعلىمرتبةالفقهيةوالفوائدالمسائل5-

الصلاة

000000000000000044.الصلاةفيالمنهياتمن-جملة

00000044والصيحالعصربعدالصلاةعنالنهيفيالعلة-

الحح

0095وللصحيح(-الاعذارالصاحبنفرتانمزدلفةمنللحجاج-

البيوع

0000000000000000079،89العينةعقدفيالمحلل-دخول

00000000000000000000000000000901المساقاة-

000000000000000000901رعةلمزاا-

00000000000000000000000000000901ربةلمضاا-

000000000000000000050000000901العنانسركه-

-0286287للمسابقةمفارفتهاأوجه-حكمها-الاجارات-

الرهن

0000000000000000000992فيهالزيادةجوازعلىالاتفاق-

003-0000.0.0.00.0992الدينفيالزيادةفيالاختلاف-
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0000000500000000000055275....المهرعنكنقدناو

092-928التبرر()نذرالنذوربابمنالمسابقةعقدكونإبطال-

..فلانعلىيتصدقأنغائبهاللهسلمإننذرلو-حكم

00000000000000000000000000000000000762ونحوه

000092والغضباللجاجنذربابمنالمسابقةعقدكونإبطال-

00000000000000000000000000000000092[لنذرحكم

0000005000000000000000000000928لازمعقد-كونه

لهكانإن،بدلهإلىانتقلبهالوفاءتغدرمتىالنذر-

00000000000000000000000000928فالكفارةوإلا،بدل

0000000000000000000000928ومعلقامطلقاالنذر-صحة

وأدرهمنذرفعليالاصابةأخطأتإن:قاللوحكم-

...................................سهرصوم

..............حنبإذاموجبهفيالاختلاف-

بةشرلأا-

-936037

فيالموقعةالاسبابتحريم:بابمنالخمركثيرتحريم-

248-0000000.0.000000.000.00000.00542.الفساد

0000،245،248025الذرائعسد:بابمنالخمرقليلتحريم-
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مهر،تسميةغيرمنالنكاحعقدجوازعلىالاجماع-

00000000000000000000000000337المثلمهرووجوب

،000000000007989ثلاثاللمطلقالنكاحفيالمحلل-دخول

والنذورالأيمان

...............................الايمانقاعدة-

936037-؟المنعقدةالأيمانمنهووهل-صورته-اليمينلغو-

تزوج:لغيرهقالكمن-تقريراتضمنإذابالوعدالوفاءلزوم-

00000000000000000000000000275المهرعنكأنقدوأنا

092-928التبرر()نذرالنذوربابمنالمسابقةعقدكونإبطال-

..فلانعلىيتصدقأنغائبهاللهسلمإننذرلو-حكم

00000000000000000000000000000000000762ونحوه

000092والغضباللجاجنذربابمنالمسابقةعقدكونإبطال-

00000000000000000000000000000000092النذرحكم

0000000000000000000000000000928لازمعقد-كونه

لهكانإن،بدلهإلىانتقلبهالوفاءتغدرمتىالنذر-

00000000000000000000000000928فالكفارةوإلا،بدل

0000000500050000000000928ومعلقامطلقاالنذر-صحة
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وأدرهمنذرفعليالاصابةأخطأتإن:قاللوحكم-

...................................سهرصوم

037-00000.0.00000936.حنثإذاموجبهفيالاختلاف-

الأشربة-

فيالموقعةالاسبابتحريم:بابمنالخمركثيرتحريم-

248-00.0000.0.00.00.00000.00.00.245..الفساد

0000،245،248025الذرائعسد:بابمنالخمرقليلتحريم-

الجهاد

بالخيلوالمسابقةالرميفيالرهانالشارعإباحةمنالحكمة-

00000000000000000000000000000000000032بللاوا

مطلوبوالنشاطوالاسراعوالخفةالحركةعلىالبدنتمرين-

00000000000000000000000000000000062الجهادفي

000000000000083البعير؟خفعلىقياساللفيليسهم-هل

0000000000000000026.والحميرالبغالدونللخيليسهم-

الجهاد؟انواع*

123-0.000.000000112.وصوره،حكمه،الدفعجهاد-أ

000000000000000121الطلبجهادمنأصعبالدفع-جهاد
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-0.00000.0000.0134137.ذلكفيوالاختلافوللباذلين

303-00000703..0000..00.الاصابةعلىالعقدشروط-

286،-)285..000000.0.؟لازماوجائزالمسابقةعقدهل-

292،392-.)361

000000992نقصانها؟أووالمسافةالجعلفيالزيادةيجوزهل-

ووالرماةالرميعددفيالزيادةيجوزهل-

992-82!00.0.0.00000.0.0000.0.0000انقاصهما؟

000000000000000376.السباقانتهاءيكونفيماالاختلاف-

000000000142والقدرةبالقوةالظهورفيع!:النبيمصارعة-

000000000142بالعلمالظهورفي:للمشركينبكرأبيمراهنة-

000000000288الجعالاتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

-0000286288.الاجاراتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

00000000928.المشاركاتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

928-092التبرر(نذر)النذور-بابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

0092(والغضباللجاج)نذربابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

292-192والتبرعاتالعداتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

000000000000000034الرماةبينالعادةاختلفتإذاالعمل-
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والرمي:السبق*

ويتمرن،ويتعوده،القتالالمؤمنليتعفمشرعتالمسابقة-أ-

،00500000000000000000000000000000121263عليه

والاستعدادالجهاد،إلىالوسائلبابمنالمسابقة-

911،124-000000181..000000.0000.0000000.له

-00000.5277؟بالسهامالرميأوالخيلركوبفضلأيهما-

236-000000000000029السبقفيالمحللاشتراطمسألة-

000000000000000000000000241والشطرنجالنردحكم-

401-000000000099حكامهاوالشرعفيالمغالباتأقسام-

أوله،فقطلنفسهالسبقليحلالمحللدخول-هل

-00000134137..00000000ذلكفيوالاختلافوللباذلين

-0.000000000.0000303703الاصابةعلىالعقدشروط-

286،-)0.00000000.285؟لازماوجائزالمسابقةعقدهل-

292،392-.)361

000000992نقصانها؟اووالمسافةالجعلفيالزيادةيجوزهل-

ووالرماةالرميعددفيالزيادةيجوزهل-

00000000000892992انقاصهما؟
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000000000000000376.السباقانتهاءيكونفيماالاختلاف-

000000000142والقدرةبالقوةالظهورفي!يخ!:النبيمصارعة-

000000000142بالعلمالظهورفي:للمشركينبكرأبيمراهنة-

000000000288الجعالاتبابمنالمسابقةعقدكون-بطلان

-00.0286288.الاجاراتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

00000000928.المشاركاتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

928-092التبرر(نذر)النذور-بابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

0092(والغضباللجاج)نذربابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

292-192والتبرعاتالعداتبابمنالمسابقةعقدكونبطلان-

000000000000000043الرماةبينالعادةاختلفتإذاالعمل-

يلي:فيماالرهانأوالسبقأحكام-ب

201،431،142،452-00000.00،38101=البعيرالابل-1

0000000000000000032،257.العلممسائلفيالاصابة-2

00113(00.والنجارة-والخياطة-)كالكتابةالمباحةالاعمال-3

52،431،422،552،203-0.042..00.0000.الاقدام-4

00000000000000000000000000203الرميفيالبعد-5

37254،261،-00000000.00.0.00000036.البغال-6
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36-000000000.0000037،255...00..0000البقر7-

36،254261-0،37..0000.00000000.0000الحمير8-

00000000000000000000036،452،952،162الحمام-9

000000000000032،257.والفقهوالحديثالقرانحفط-01

-35201،143،241،254،261-36،101...0-الخيل11

58،652-0000.00048..00000.000.0000لرمحا-21

000000000000000301،242،652لثقالاا(شيل)رفع-31

00000000005000000،256،026261بالمقاليعالرمي-14

0000000000005500000000241،026بالنشابالرمي-15

0000000000000000000000000261بالحجارةالرمي-16

32،33،301،541،422،552،257،952،203السباحة-17

000000000000000000005500000036،162السفن-18

258-000000.000572..0000000000...0السهام-91

0000000000000000000000000000000256السيف-02

247-101،142-00000000001........الشطرنج-12

،33،35،85،301،431-000.32المصارعة-الصراع-22

641،242،552،572،126،203

953



23

27

28

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

0000000000000،3235،113،45المباحةالصناعات-

00000000000000000000005الحربالاتصناعات-

00145،55(الزاجل)كالحمامالاخبارلنقلالمعدةالطيور-

00000003وبراهينهوأدلتهالاسلامأعلامظهورمافيهعلى-

0000000000000074الدينفيفيهمنفعةلاالذيعلى-

000000000000000000033،301،95..العلاج-على

00000000000000000085،925،61السعي=-العدو

00000000000000000000000000000065.العمود-

0000000000000000000000،36،38،25461الفيل-

00000000000000000،33255،95بالايديالمشابكة-

00000000000000000000000000058،06يقرالمزا-

24،56-023..0.0..0000000.0550العلممسائل-

00000000000000000000000000562،06المثاقفة-

000000000000000055000000046للمتعلمالمعلم-

201،45-00000000.00000000093،101.النضال-

500000000000000000000000000085،43-النصل

.......................النرد-
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001،241-47



.....................الديوكنقار-04

....................الكباشنطاح-41

..............لبعضبعضهمالنظراء-42

والرمي:السبقفيمنثورةفوائد-ج

..........تركهمنوالتحذير،الرميفضل-

.......البعدلا،الاصابةالرميمنالمقصود-

..................السباقمراتباسماء-

.........000000000005المناضلة-اداب

الفار()النشاببالقسيالرميإباحةعلىالاجماع-

.................القارسيةالقوسفوائد-

.......لمجموالنبيعندكانتالتيالقسيأنواع-

.......................الرمياصول-

...............للرميالمتعلميحتاجه-ما

.........يعتمدهأنينبغيوما،الرمياداب-

......اللطبري(الرميكمالبهاالتيالخصال-

..............000000555الرميسرارا-

...........وافاتهعللهوعلاج،الرميطب-

541

0000000145

0000000145

0000000264

0000093،52

00318-931

00346-347
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385

00384-385

00593893-

0000000893

00993-204

411-413

415-941



436-0.0000000000000432نوعكلوصفةالرميأركان-

438-0.0.000.00000000364..00000ووجوههالعقد-

045-0000000.0000.000344.وموازينهحكامهو،النظر-

451-00.0.045..0000.0000ووجوههاالاطلاقاتأنواع-

والبيانبالتوضبحالمولفإليهاتطرقالتيالألفاظ-د

:والنضالبالسبقالمتعلقة

000000000000000000000000000000000099-الميسر

000000000000000019،89،133المستعار()التابعالدخيل-

00000000000000000000000000000000012المناحبة-

00000000000000000000000000000000059هنةلمراا-

000000000000000000000000000000000079نلرهاا-

-الجلب.

-الجنب.

المناضلة-

125-126127،365،366،

.0.126127-،364

000000000000327

000000000000000000000000000000000823درةلمباا-

00000000000000000000000000000000332المحاطة-

00000000000000000000000000000000033المفاضلة-

-اخفضت

542
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000000000000000000000000000000000021-احتطت

0000000055500000000000000000000000023السبق-

00000000000000000000000000000000572مرةلمقاا-

0000000000000000000000000000000000182للعدا-

0000000000000000000000000000000000058لنصلا-

000000000000000000000000000000000043يربعون-

000000000000000000000000000000000843سقخوا-

000000000000000000000000000000000843زقخوا-

0000000000000000000000000000000000943رقموا-

0000000000000000000000000000000000943رمخوا-

000000000000000000000000000000000943بىحوا-

000000000000000000000000500000000943صرخوا-

000000000000000000000000000000000273بلنشاا-

00000000000000000000000000000000000273لنبلا-

00000000000000000000000000000038التركيةالقسى-

00000000000000000000937-)الحجازية(العربيةالقسي-

000000000000000937.-الحضر(اهل)عندالعربيةالقسى-

000000000000000000000000000000381الجرخفوس-

543



وعلومهاالعربيةاللغة-6

50000000000026والاولىبالاهمكلامهافيتبدأإنماالعرب-

00000000000000500000000000000095للترتيبالفاء-

00000000000000000047العواملحنمنبالفتح-صنديد-

فيبالكسرهووإنما،بالفتح)فعليل(العربكلامفيليس-

.....................والصفاتالاسماء

عامةفوائد-7

047

بها:يتعلقوماالشجاعةأ-

00000000000456لجبنوالعجزوذم،والشجاعةالقوةمدح-

0000000000000000946الشجاعةمراتب-

00000000000471بالشجاعةيخلما-

0000000000000000000000000000464.الفزعاتانواع-

0000000050000000465وغيرهالشجاعةفيآدمبنيطبقات-

وغيرهالشجاعةفيالمؤلفشرحهاألفاظ

0000000000000000000000000000000000946الهمام-

000000000000000000000000000000000964مالمقدا-
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000000000000000000000000000000000074الباسل-

0000000000000000000000000000000000047-البطل

00000000000000000000000000000000074الصنديد-

00000000000000000000000000000471الكاملالرجل-

00000000000000000000000000000472الرجلنصف-

..................................-لاسى

:السيرة-ب

وقعةعامكانالفرسعلىالرومانتصارإن:قالمنخطأ-

بلىر

472

146

00000000146الحديبيةعامفيكانالفرسعلىالرومانتصار-

0000146.شكبلاستسنةالقعدةذيفيكانالحديبية-صلح

000000000000000148سبعسنةخيبرعامهريرةأبيإسلام-

:منثورةفوائد-ج

-30!000.00.00.000202احمدالاماممذهباصولمن-

222-000000.00.000.221مالكالامامأصحابطبقات-

0000000000000000222.حنيفةابيالاماماصحابطبقات-

-000.000.00000222223الشافعيالامامأصحابطبقات-

545



0000000000000000223أحمدالامامأصحاب-طبقاب

بين:القروق-د

00000000000000000000000000228والجعالةالمسابقة-

092-00000.000928..0.0000.0.لتبررونذرالمسابقة-

000000000000000000192والغضباللجاجونذرالمسابقة-

000000000000000000000000928والمشاركاتالمسابقة-

292-00.0192..00000000والتبرعاتوالعداتالمسابقة-

000000000000332.المحاطةمناضلةوبينالمفاضلةمناضلة-

،00000500000000000286288392والإجارةالمسابقة-

692-0.000000.00.000.000.0592.والرهانالضمان-

وبين،والراميينالمركوبينأحدبموتالعقدانفساخ-

00000000000000000000792.الراكبينبموتانفساخهعدم

0000000003(الحنابلة)عندغيرهوبين،الرهندينفيالزيادة-

قوساتعيينحكموبينالقسيمننوعتعيين-حكم

037371-..000.0000.00..00.00.00000000.بعينها

رميحكموبين،فارسيةمععربيةبقوسالرميحكم-

371372-000000.رجلبقوسلاخر:ويدبقوس:أحدهما
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00000000000000073ومنفعةوحسا،شرعا:تكونالفروق-

،95.06،77،015-)38،57:)1(كتابهفيالمؤلفهـاختيارات

236257،283،،286-،292

،303،603،313،321،324334

،335،0،34،035،355،358،036

536،037،،373،377)382

شيوخه:عنالقيمابننقولو-

،00،24،77،59،253172257،377تيميةابنالاسلام-شيخ

،000000000000000000001،141922المزيالحجاجأبو-

:منثورةاقوال-ز

00000000000204.ذلكفيقصةمع،الصوابمقدمةالخطا-

00000000000000000000000204الاحسانمقدمةالاساءة-

00000000000000000000000000204الهممعلىالمعول-

0000000000000000000293طحناأرىولاجعجعةاسمع-

ونحن،الراجح،اصح،ارجح،الصواب،ب)الصحيحصذرهاالتيوهي)1(

ونحو.(.:وعندي،..كذا.:النزاعفصل،قويوهذا..كذا.نقول

ذلك.
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00000000000000000000293فعلا.رىولاقعقعة-أشاهد

0000000000000000000000000000044مقالمقاملكل-

0000000000000000000000000000044عملوجهلكل-

فوائد-ح

00000000000000000000044السلامعليهإسماعيللباس-

0000000000000000000000044والسراويلاتالا!زرمنافع-

0000000000000000000000000044النفسيخئثالتنعم-

00000503الجهنيعامربنعقبةإلاذراعاربعمائةفيرميما-

،923،،151168،)00000050125بالسبكيالمؤلفتعريض-

،024284-)285
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الموضوعاتفهرس*

الصفحةرقمالموضوع

6-0000000000.00000000000000005المحققمقدمة-

9-000.0005556الفروسيةموضوعفيالمصئفاتمنطرف-

00000000001بهوالتعريف"المحمدية"الفروسيةكتابدراسة-

12-00000000000.0.00.11وعنوانهالكتاباسم-1

00000000000000000021.المؤلفإلىنسبتهإثبات-2

41-000013ذلكإلىدعاهالذيوالسبب،تأليفهتأريخ-3

-0001518له؟كبيركتابمنمختصرالكتابهذاهل-4

ثناؤهمأو،فيهواطلاعهم،منهالعلماءبعضإفادة-5

18-02

الكتابفيالمؤلفموارد-6

21-00000026بأسمائهاصرحالتيالمصادر:الاولالقسم

27-00000092مؤلفيهابأسماءصرحمصادر:الثانيالقسم

-000000000.0000000000337ومحتواهموضوعه-7

وكتاب،"الكتاب"ناسخأحمدبنيوسفبين-8



...................."المحمدية"الفروسية

.................الكتابمطبوعات-9

.....التحقيقفيالمعتمدةالنسخوصف-01

...........الكتابتحقيقفيالمنهج-11

فيالمعتمدةالخطيتينالنسختينمننماذج-12

.............................التحقيق

المحقق:النص

........................المؤلفمقدمة

.الاجمالوجهعلىوغيرهوالمناضلةالمسابقةذكر-

................الاقدامعلىععأيمأمسابقته-1

..........فيهالواردالحديثعلىالكلام-

.....ع!ميديهبينالاقدامعلىالصحابةتسابق-2

.......................جمعأيممصارعته-3

.....وفيهالواردالحديثعلىالكلامتحقيق-

.................الخيلبينععأيممسابقته-4

زيادعلىالكلاموتحقيق،فيهالواردةالاحاديث-

ثبوتهاهعدموبيان)وراهن(،وزيادة(السابق)واعطى

.................الابلبينع!يمآمسابقته-5
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0037-94

0094-05

0051-54

00000055

0056-61

000.3-7

0.008-9

0001-11

01

11

0012-15

015-16.



0000000000000000061بحضرتهبالرميأصحابهتناضل-6

فصل

000000000000071وإذنهبعلمهللمشركينالصديقمراهنة-7

12-0000.000.17فيهالواردةالاحاديثعلىالكلامتحقيق-

000000012ونسخهالحديثهذاإحكامفيالعلمأهلاختلاف-

00000000022.الجمهورقولوهو،منسوخأنه:الاولالقول-

-0.000000002223..00000.000000.القولهذاأدلة-

000000000000000532منسوخغيرمحكمأنه:الثانيالقول-

ابنالاسلامشيخواختيار،حنيفةابيأصحابقولوهو-

00000000000000000000000000000000000032.تيمية

00000000000000000000000002342القولهذاادلة-

000000000000000000000000042الاقدامعلىالمسابقة-

00000042قولينعلى-عوضبغيرجوازهاعلىالعلماءاتفاق-

00000000000052قولينعلى-بعوضجوازهافيالاختلاف-

000000000000052الجمهورمذهبوهو.يجوزلا:الاول-

00000000000000052حنيفةأبىمذهبوهو.يجوز:الثانى-
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0000000000000000005وجهينمن:منعهمنادلة-

000000000000006اوجهخمسةمن:جوزهمنادلة-

00000000000008الجوازادلةعلىالمانعونبهمارد-

.......................رهنبلاالصراع-حكم

00000000000000002بالرهنالصراعفيالاختلاف-

.......................بالرهنالسباحةحكم-

......................بالايديالمشابكةحكم-

000003الأقداممسابقةفيتقدمما:والمنيعالجوازادلة-

00000000000000000004تقدمماجوزمنيلزم-ما

........................الخيلبينالمسابقة-

فيالاختلافوالبقر؟والحميرالبغالبالحافريلحقهل-

.....والسفنوالحمامالفيلعلىالمسابقةعليهاويتفرع-

..............والحميرالبغالعلىجوزهامنادلة-

000000000000000000000006.ذلكمنعمنادلة-
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2-26

228-

2-32

0032

3-33

0033

0033

3-34

-335

0035

3-36

0036

0036

3-37



...................الابلبينالمسابقة-

.بالجعل؟الفيلعلىالمسابقة-بالابليلحقهل

...............فيهوإذنهالنضالحضوره-

...............عليهاوالكلام،ذلكأدلة-

تعلمفيفرقدبنعتبةالىالخطاببنعمر-كتاب

..........................وسرحه

فصل

القلبعنالغمودفع،الهمإزالة:النضالفوائد-

.......فيهالواردالحديثفيالكلامصتحقيق

فصل

....حنثولاكفارةلالغوالرماةأيمانأنفي-

......فيهالواردالحديثعلىالكلاموتحقيق-

فصل

...،........الغرضينبينالمشيفضل-في

55والاثار،فيهالواردالحديثفيالكلامتحقيق-
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000000038

000000038

000000093

00093-43

لفروسية،

5.04347-

000000047

0004794-

000000094

0.094-51

51

00051-52



0000000000025.النشابورميالخيلكوببينالمفاضلةفي

:النشابعلىالخيلسبقتفضيلأوجه-

الواردةالاحاديثعلىالكلاممع،ذلكفيوجهاعشرخمسة-

61-00053...000.0..0،.0.00.0.05.00..0.0فيها

عشرينمنالخيلركوبعلىبالنشابالرميتفضيلأوجه-

-0000000.6277فيهاالواردةالاحاديثعلىالكلاممعوجها

.000000000000000000000077.الطائفتينبينالنزاع-فصل

فصل

000000000000000000000000087غ!يم!الكريمةبيدهرميه-

00000000000000087.فيهالواردالحديثفيالكلامتحقيق-

0000000000000000087-.قصيررمحوهي-بالحربةطعنه-

08-00.0000000000000078فيهالواردفيالكلامتحقيق-

00000000000000000000000008الرماحفضلفيوردما-

28-0.0000008..فيهاالواردينالحديثينفيالقولوتحقيق-

554



-0.00000.00000008283.أشياءثلاثةفيالفروسيةتظهر-

والجدال،والسنانبالسيفالجلادبينالمشابهةأوجه-

0000000000000000000000000000038والبرهانبالحجة

فروسيتان:الفروسية-

00000000000000000000048والبيانالعلمفروسية-1

000000000000000000048والطعانالرميوفروسية-2

85-00.084فيهوالاختلاف،بالرمحالغلبةعلىالرهان-حكم

00000000000000058بالسيفوتقلدهعريانا،الفرسركوبه-

-0.00.0.8587المتقدمةوالكتبالسنةمنذلكفيهوردما-

فصل

فيهاعليها،والمختلفالمتفقوصورة،المسابقةفيالرهانأحكام-

والابلالخيلعلىالمسابقةفيالرهانجوازعلىالاتفاق-

00000055000500000000000000088الجملةفيوالسهام

000000088هو؟منللرهنالباذلفي-1:فصلينفيواختلفوا

00000000000088يعود؟منالىالرهنعودحكمفي-2

-00000000.00000.08898..للرهنالباذلفيالاختلاف-

09-98..0واحد؟منأكثريجوزهل،المحللفيالاختلاف-

555



بل،المحللاشتراطالصحابةمنحدعنيحفظ-لا

0000000000000000000000000009خلافهعنهمالمحفوظ

19-09المحللإلىالمتراهنانيحتاجلاإنه:زيدبنجابرقول-

0000000029والنضالالسباقفيالمحللاشتراطفيالحلاف*

محفل:غيرمنللتراهنالمجوزينأدلة-

:القرانمن-1

29.............................الاتثلاثه-

السنة:2-من

ادلةبخمسة-

الآثار:من3-

عبيدةابياثر-

29-59

59

:الاجماعمن-4

0059المحللاشتراطعدمفيخلافالصحابةبينيعلملا-

0000000069(الرهان)فيلفظةزيادةعلىالكلامتحقيق-

-007989..00000.000000000000.القياسمن-5

000000000000000000000000000089النظر6-من

151-0000.0000000.000000089وجهااربعينمن-
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:أقسامثلاثةإلىتنقسمالشرعفيالمغالبات-

مثاله--منفعتهعلىراجحةمفسدةمافيه-1

001-101

لمصلحةمتضمنولا،راجحةمضرةفيهماليس-2

201-0000000.00000000.0.101وحكمه-لهمثا-جحةرا

لمصلحةمتضمنولا،راجحةمضرةفيهماليس3-

401-0000000000000000.00301وحكمه-لهمثا-جحهرا

000000911للجهادالاستعدادبابمنوالمناضلةالمسابقةان-

:نوعانالعلمفيالمناظرة-

ودفع،الحججإقامةعلىوالتدريبللتمرين:الاول

000000000000000000000000000000000911الشبهات

..............الباطلوكسرالحقلنصرة:الثاني

ويتمرن،ويتعوده،القتالالمؤمنلتعلمشرعتالمسابقةأن-

المجاهد:مقاصد-

911

121

000000000000000000000000000121العدودفع-ا

000000000000000000000121ابتداءبالعدوالظفر-ب

0000000000000000000121الأمرينكلايقصدان-ج
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دفعبابلشبهه،الطلبجهادمنأصعبالدفع-جهاد

00000000000000000000000500000000001ئلالصا

3-122..0.00000..والسنةالكتابمنالصائلدفعأدلة

0000000000000000003أحدكلعلىالدفعجهاد-تعئن

رجلين:حدإلافيهيرغبلاالخالصالطلب-جهاد

004العلياهياللهكلمةلتكونيقاتلالإيمانعظيمإما-1

000000000000004والسبيالمغنمفيراغبواما-2

6-0.000.00125..0000""الجلبمعنىفيالاختلاف-

8-0000.0000000.0126"الجنب"معنىفيالاختلاف-

001.متضادينبينتجمعولا،متماثلينبينتفرقلاالشريعة-

فقط،لنفسهفيهليحلدخلهل:المحللمشترطوااختلاف-

8-0.000000000.00134..قولينعلىوللباذلين؟لهأو

1-138..000ركانه!ي!النبيمصارعةحديثعلىالكلام-

0000005للأخبارالمعدةالطيورعلىبعوضالمسابقةحكم-

والسباحة،،الكباشونطاح،الديوكنقارحكم-

000000000000000000000000005المباحةوالصناعات

00000000000000005.قريشلكفارالصديقمراهنةقصة-

سبقلا"هريرةأبيبحديثمنسوخةبأنهاالقولصحةعدم-
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13
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-00.00.00000.00146914نصل"اوحافراوخففيإلا

وأتقدم-العامعلىالخاصتقديمعلىالصحابةإجماع-

تاخر-0000000000000000000000000000000000914

-000151163....000.0المحللباشتراطالقائلينأدلة-2

152-00000.00000000000151اياتباربعالقرانمن-1

السنة:2-من

"...فرسينبينفرساأدخلمنهريرةأبيحديث-1

-0000000000000000000.152158عليهوالكلامتخريجه

بينهماوجعلالخيلبينسابقلمجيمالنبيأنعمرابنحديث-2

00915.عليهوالكلام،تخريجه"...محللابينهماوجعل،سبقا

يدخللمواذا،جنبولاجلب"لاهريرةابيحديث3-

"حرامفهو،فيهالسبقعلىيستبقانفرساالمتراهنان

016-00.0915..55550.0000000عليهوالكلام،تخريجه

وهماظبيفيتقامرارجلينفيالخطاببنعمراثر-4

تخريجه،"نجيزهلاقمار"هذا:عمروقول-محرمان

161-00000000.0000000.00000.00016.عليهوالكلام

955



لهموقولهالصحابةانتضالفيالاكوعبنسلمةحديث-5

00000000000161منهالدلالةووجه"كلكممعكمناو"ارموا

-0000.000000000.00.161163..00.:نظريدليل-6

.......مخالفيهمعلىالسباقفيالمحللمشترطي-ردود

الاثرية:الادلةأما-

00163عليهفتقدمخاصةوأدلتنا،عامإما:منهافالصحيح-

000000000000000000163مفصلةدلتناو،مجملأو-

كقصة:الادلةمنذكرنابمامنسوخمتقدم-وإما

165-00.00000000163الصديقمراهنةوقصةركانهمصارعة

المعنوية:لادلةما-و

لتضمنهااعتبارهافسادوهو:واحدبأميرعليهافيرذ-

-0.0.00165166...0المحللاعتبارعلىالنصوصمخالفة

القائلينعلىالسباقفيالمحللمنكريردود-

916-0000000.0.0.0.0.000000.167..00بالاشتراط

السند:جهةمنالأولالحديثعنالجوابأ-

00000000500000000000000916ثبوتهوعدمضعفه-بيان

قولمننهو،الحديثهذاإعلالفيالنقدأئمةأقوال-

056



-00000.0000916..000.00000..المسيببنسعيد

.......الحديثهذارفعهفيحسينبنسفيانخطأ-بيان

-0.00.0000173.حسينبنسفيانقيهأخطأمما-نظائر

-0000000.0000177حسينبنسفيانفيالائمةاقوال-

-018.الحديثوعلوموالتعديلالجرحفيوفوائدقواعد-

شيوخفيوتضعيفه،الشيوخبعضفيبالرجلالاحتجاج-

..................................آخرين

.............جملةالثقاتأحاديثجميعقبولغلط-

..............جملةالضعفاءأحاديثجميعردغلط-

..........000000000055الصحيحالحديثشروط-

-00000000.0.000.000184الترمذيتصحيحمنزلة-

........................الحاكمتصحيحمنزلة-

-00.005000000.0186..00حزمابنتصحيحمنزلة-

فهو"المسند"فيأحمدعنهسكتماكلإنمقولةإبطال-

187-0000000000000.000000000.0عندهصحيح

بعينها:وضعفها،مسندهفيأخرجهاأحاديثذكر-

الصيامعنفأمسكواشعبانمنالنصفكان"إذاحديث-1
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18

18

18

18

18
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000000000000000000000000188عليهوالكلام،تخريجه

الليل"منالصياميبيتلملمنصيام"لا-حديث2

00000000000000000918وقفهوبيان،عليهوالكلامتخريجه

صيامعنهيقضهلمرمضانمنيوماأفطر"منحديث3-

091-0005000000000918عليهوالكلام،تخريجه-الدهر"

"-عليهاللهاسميذكرلملمنوضوء"لا:حديث-4

000000000000000000000000091عليهوالكلام،تخريجه

الغائطأثرعنهميغسلواأنأزواجكن"مرن:حديث-5

191-0000.0000091.عليهوالكلام،تخريجه-".5.والبول

ضعفهوبيان،تخريجه"القبلةنحومقعدتي"حولوحديث-6

....ثبوتهوبيان،تخريجه-"مرةمرة"الوضوء:حديث-7

والكلام،تخريجه-القذال"حتىالرأس"مسححديث-8

191

291

291391-

تخريجه،فليتوضأ"-ذكرهمسرجلأيما":حديث-9

0000000000،0000000000000000000391.عليهوالكلام

والكلام،تخريجه-فليتوضأ"فرجهمسن"من:حديث-01

562



000000000000000000000000000000000000391علمه

00491عليهوالكلام،تخريجهالذكر-مسفيعائشةحديث-11

بالحناء"-اظفاركغيرتامراةكنت"لوحديث-12

591-491..000.00000000.00..عليهوالكلام،تخريجه

فليسالقيءذرعهومن،فليقضاستقاءمن":حديث-13

691-0000000.00.591عليهوالكلام،تخريجهقضاء"-عليه

تخريجه،"-...صائموهومج!يم"احتجامه:حديث-14

000000000000000000000000000000691.عليهوالكلام

،حرامدرهموفيهدراهمبعشرةثوبااشترى"من:حديث-15

00000000791عليهوالكلام،تخريجه"-...صلاةلهتقبللم

لحفنا"ولاشعرنافييصليلالمجيو"كان:حديث-16

-0791891..0000..000000000عليهوالكلام،تخريجه-

قبلصدقتهتعجيل!يمالنبيسالانهالعباس:حديث-17

991-0000891عليهوالكلام،تخريجهله"-فرخص،تحلان

بمكة"النحريومتوافيهانسلمةأمامره:حديث-18

002-0.00000.0000000000991عليهوالكلام،تخريجه-

يقربنفلا،يضحفلمسعةوجد"من:حديث-91

563



0000000000000000000عليهوالكلام،تخريجهمصلانا"-

يمين"كفارةوكفارته،معصيةفينذر"لاحديث-02

1-00050.000002..0.0.0000فيهوالكلام،تخريجه-

3-00.000202احمدالاماممذهبأصولفينفيس-كلام

أودعهماإن:قولهفيالمدينيموسىأبيعلىالرد-

0-0.000.00.0302..0ومتناسندافيهاحتاطقدالمسند

محفوظ"هو:قالالدارقطنيإن:قولهمعلىالردفي-فصل

1-000021..000000000000000000000"الزهريعن

لهبأنشهدعديابن"إن:قولهمفيعليهمالردفي-فصل

4-00.000000.000000000000.00.211"..أصلا.

نإالصدقاتحديثفيقولهمفيعليهمالردفي-فصل

5-0000.214..محفوظايكونأنأرجو:فيهقالالبخاري

9-00000218الصحيحالحديثالحديثشروطمن-فصل

وردإذاالحديثأنفيإليهماذهبواعلىالردفيفصل-

1-000000921صحتهيمنعلاأنهتارةوموقوفاتارةمرفوعا

2-000000221..000000مالكالامامأصحابطبقات-

000000000000000002حنيفةأبيالامامأصحابطبقات-

3-222...00.0000000الشافعيالاماماصحاب-طبقات
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21

21
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22
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.................أحمدالامامأصحابطبقات-

-فصل:

00000000000052الدلالةجهةمنعنهالجواب-ب

0000000000072الثانيالدليلعلىالردفي:فصل-

..............الثالثالدليلعلىالردفي:فصل-

.0000000000005الرابعالدليلعلىالردفي:فصل-

000000000023الخامسالدليلعلىالردفي:فصل-

.............السادلسالدليلعلىالردفي:فصل-

0053.التابعيقولحجيةادعائهمعلىالردفي:-فصل

0000000063الجمهورقولهذاإن:قولهمعلىالرد-

النقلهذارأواالمسلمينجمهورإن:قولهمعلىالرد-

00000000000000000000000000000083حسنا

093شاذقولالمحللبعدمالقولإن:قولهمعلىالرد-

-فصل

منفيهالسبقبذليجوزفيماالعلمأهلمذاهبتحريرفي

السبقبذليجوزوجهأيوعلىيجوز،لاوفيماالمغالبات

.............الإجمالوجهعلىالمغالباتأقسام-
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23
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23
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0000000000000000241الرهنومعمفردا،نوعكلأحكام-

00000000000000000000000000242الاولالنوع-1

00000000000000000000000000242الثانيالنوع-2

-000000242247والشطرنجالنزدعلىالكلاموتفصيل-

-0000000.0000000247248المباح:الثالثالنوع-3

254-0.00.0000248والشطرنجالتردعلىالكلامتابع-

فصل

والنضالوالابلالخيلبسباقالمالأكلجوازعلىالاتفاق-

0000000000000000000000000000254الجملةحيثمن

.....الثانيأوالاولبالنوعملحقةهيهلمسائلفياختلفوا-

الاولى:المسالة-

00000254بعوضوالحميرالبغالعلىالمسابقةفيالاختلاف-

الثانية:المسالة-

والبقروالفيلالحمامعلىالمسابقةفيالاختلاف-

254-050000.00.00.0000000000.000.0255بعوض

الثالثة:المسألة-

0000550000255.بعوضالاقدامعلىالمسابقةفيالاختلاف-
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062-0000.000000000258ومعنوي،لفظي:نوعانوهو-
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...........................الاصابةمناضلةاقسام-
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الصلاةعليهموسىتاخيرفيالمستنبطةالحكم-

345-0000344..000.000السحرةمعالعصاإلقاءوالسلام
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.......بالاستعمالواولاهاالقسيانفعفيفصل-

....................اليدقسيأنفع-فصل
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0003وعلاجهالجروقتبالسهمالابهامعقرفيفصل-

واحدكلوصفةالخمسةالرميأركانذكرفيفصل-

00000000000000000000000023والاختلافمنها

00000000000000000000063ووجوههالعقدذكر-

............الرماحعندلبعدوالسرعةمنشأ-فصل

0000000093الإبهامعلىالسبابةتركيبأنواعفصل-
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